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1
Није наведено да ли је редовна или ванредна седница. У делу записника са наставка седнице 15. јуна 1926. године стоји да је седница редовна,
док је у тачки којом је седница затворена реч „редовној” прецртана.

ПРЕДГОВОР
Публиковање архивске грађе представља један
од основних али и најсложенијих и најодговорнијих задатака савременог архива. Циљеви и задаци
публиковања архивске грађе су вишеструки, пре
свега, заштитa и презентaција. Садржајно највреднија документа постају доступна широком кругу
истраживача из најразличитијих научних дисциплина, као и другим корисницима, чиме се начело доступности архивске грађе на најбољи начин остварује. Публиковањем архивске грађе подстиче се
интерес за њено коришћење у научне, публицистичке, књижевне и друге сврхе. Истовремено, њеним објављивањем обавља се и функција финалне
заштите, јер се публикована документа ређе користе, а самим тим и вероватноћа њиховог оштећења
или чак уништења своди се на минимум. Историјски архив Града Новог Сада наставља издавање
зборника архивских докумената из фонда Градско
поглаварство Новог Сада (1919-1941) објављивањем
записника Проширеног савета града Новог Сада
из 1926. године.
Усвајањем Видовданског устава 1921. године
било је предвиђено увођење једнообразног система
државне управе на централистичким принципима.
Подручје целе Краљевине требало је да буде подељено на области, као административно-територијалне
јединице највишег ранга, затим, на округе, срезове
и општине (укључујући и градске општине). Било је
предвиђено да области, срезови и општине буду самоуправног карактера, а окрузи административно-управног. Међутим, до формирања округа није ни
дошло, а није уведена ни среска самоуправа, него
су срезови били административног карактера, као
и у раздобљу пре 1918. године. Општинске, односно градске, самоуправе уведене су у Војводини тек
1927. године (у другим областима нешто раније).
Оправдање за овако касно формирање самоуправних органа било је неповерење према националним
мањинама на овој територији.1
Законодавни акти којима су спроведене уставне одредбе о подели земље усвојени су у првој половини 1922. године изгласавањем Закона о установљавању области (26. априла), Уредбе о подели земље
на области, Закона о обласној и среској самоуправи и Закона о општој управи (28. априла) чиме су
озакоњени ранији предлози.2 Положај привилегованих градова, раније у рангу среза и у оквиру жупаније, односно у рангу жупанија и њима равних, и
формално је престао да постоји 1925. године укидањем великожупанског звања.3 Они су тиме укључени у оквир жупаније, добили у њима ранг среза и
дошли под власт великих жупана жупанија, односно области.4
Према Уредби о подели земље на области за
седиште Бачке области био је одређен Нови Сад,
али се, за све време постојања области, водио спор
око тога.5 Половином двадесетих година Новосађа-

ни су појачали захтеве да се примени закон и седиште области успостави у Новом Саду. Проширени
Савет града упутио је, августа 1925. године, депутацију са представком Министарству унутрашњих
дела да се изврши пресељење.6 Поводом обласних
избора расписаних крајем 1926. године, ови захтеви су обновљени,7 али стицајем околности, првенствено због недостатка одговарајућег простора,
обласна управа је остала у Сомбору.
Новосадска градска управа је, од самог уједињења, била под контролом централних државних
власти, градоначелници и чланови Проширеног
савета града нису били бирани, него постављани
одлуком владе. Први градоначелници, Јован Живојновић и Стеван Адамовинић, нису се дуго задржали на том положају. Мандати двојице градоначелника и једног вршиоца дужности (Јован Лакић)
трајали су укупно нешто више од две и по године,
од децембра 1918. до августа 1921, када је за великог жупана и вршиоца дужности градоначелника
именован Милан Слиепчевић.8 Решењем министра
унутрашњих дела за новог градоначелника је, августа 1922. године, именован искусни градски
чиновник др Жарко Стефановић. Он се на месту
градоначелника задржао нешто дуже од својих
претходинка, али је јануара 1925. године, поднео
захтев за пензионисање због неслагања са радикалским Градским саветом.9
После Стефановићевог повлачења са места
градског начелника, било је потребно доста времена да се постави његов наследник. Разлог је била
неспособност међусобно завађених и подељених
новосадских радикала да истакну заједничког кандидата. После вишемесчног натезања, дошло се до
компромисног решења, адвоката др Милана Миловановића.10 Нови градоначелник убрзо се нашао
на мети како опозиције, која га је оптуживала за
неспособност и за разне злоупотребе, тако и разједињених радикала који су на том месту видели неке друге личности. Град је поново задесила „градоначелничка криза”, те је од новембра 1926. године
дужност челника градске управе поново вршио
Јован Лакић, заменик градоначелника.11 Миловановић је имао изузетно формално образовање,
имао је докторате из права и филозофије, говорио
је неколио језика, али, упркос томе, оцене његових
способности нису биле повољне. Чак су и његови
познаници и пријатељи сматрали да је осредњег
талента, неупућен у административно пословање и
неодлучан у решавању крупнијих проблема.12
На ванредној седници Проширеног савета
одржаној 2. јуна 1925. године Градски савет поднео је и допис Министарства унутрашњих дела бр.
8211 од 21. маја о разрешењу старог и именовању
новог градског представништва. За чланове новог
састава Проширеног савета именовани су: Илија
Аврамовић, Милан Антонић, Лука Бајић, Лазар Ба-
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лаж, Димитрије Б[и]јелић, Петар Брзак, Стеван
Бркић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада
Влашкалић, 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, Радослав Илијић,13 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. Коста 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 Писаревић, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јефта
Поповић, Павле Поповицки, Стојан Продановић,
Стеван Радивојевић, Драгомир Рајковић, Милутин
Ракић, Тома Ракић, Др. Фрања (Ференц) Реш, Лаза
Саранда, Милан Саратлић, Јован Свирчевић, Јован Сивачки, Коста Симин, Милутин Стојковић,
Др. Милош Ћирић, Јован Ћулум, Фрања Фат, Јулије
Фајт, Јоја Фратуцан, Др. Нандор Лустиг, Др. Јосиф
Храшко, Фрања Цидлик, Пера Шилић. Крајем године, извршене су мање измене у саставу Проширеног савета. Због оставки појединих чланова именовано је шест нових: Пера Палковљевић, Паја
Тодоровић, Цвета Продановић, Лука Бајић-Миканов,
Мита Мунћан и Никола Николић.14 Проширени
градски Савет наставио је рад у истом саставу и
током 1926. године.
Проширени градски Савет одржао је у 1926.
години 22 седнице, осам редовних, 11 ванредних и
три свечане. Редовне седнице држане су 4. јануара,
22. фебруара (настављена 24. фебруара), 18. марта
(настављена 22. марта), 21. маја, 14. јуна (настављена 15. јуна), 22. октобра (настављена 23. октобра),
10. новембра и 16. децембра (настављена 23. и 30.
децембра), ванредне седнице држане су 8. фебруара, 21. априла, 28. априла, 3. јула (продужена 6.
јула), 21. јула, 4. августа, 20. августа, 27. августа,
15. септембра (продужавана 18, 22. и 24. септембра), 18. новембра и 2. децембра. Свечане седнице
одржане 23. фебруара и 6. маја посвећене су обележавању стогодишњице рођења Светозара Милетића,
а седнице од 11. децембра у спомен преминулом
председнику владе Николи Пашићу. На дневном
реду било је 424. тачке дневног реда.15
Свечане седнице имале су пригодан карактер.
Милетићевој стогодишњици посвећене су две седнице, једна на дан рођења а друга на његову крсну
славу, Ђурђевдан. Уз присуство бројних угледних
гостију и готово свих чланова проширеног Савета
(што је била права реткост, на неким седницама
било их је једва двадесетак), одржани су говори у

славу једног од најзначајнијих грађана Новог Сада.
Том приликом покренута је иницијатива за подизање споменика Светозару Милетићу у центру Новог
Сада, која је, сасвим у духу нашег народа, реализована тек 1939. године. О Николи Пашићу су, такође,
одржани пригодни говори, од стране страначких
сабораца, али и политичких опонената. Упућени су
телеграми саучешћа и одређена делегација која је
представљала град на сахрани.
О стању у граду доста говори велик број ванредних седница, често претвараних у конференције да би се решила спорна питања, велик број прекида и наставака седница, као и држања продужних седница, да би се добиле додатне информације
од других државних органа. Др Јефта Поповић,
члан проширеног Савета, на једној седници је отворено замерио због тога што неколико месеци није
било редовне скупштине. У првом плану су била
питања уређења града, поплочавања улица, обнове
Плинаре, изградња приступа на нови мост, односа
са Електричном централом. Знаци модерницације
исказали су се у расправама о одређивању услова
за отварање бензинских станица (тачка 230) и ограничавању броја таксија (тачка 317). Приметан је
био и страх од „новотарија”, удружења фијакериста, ковача, колара и шофера аутотакса, тражила
су да се лимитира број дозвола за превоз путника
аутомобилом, јер би њихов превелик број угрозио
старе занате, као и већ постојеће превознике. Овај
захтев је уважен, број „аутотакса” је ограничен и
прописани су услови под којима ће се издавати
нове дозволе.
Градске власти настојале су да реше неке од
проблема који су представљали велики терет градском буџету и правили проблеме редовном функционисању града и нормалом животу грађана.
Један од крупнијих подухвата била је оправка и
стављање у погон Градске плинаре. Усвојен је нови
статут плинаре и издвојена значајна средства за
њену поправку (тачке 43, 60, 336. и 337). Један од
разлога била је жеља да се активирањем овог предузећа и повећањем потрошње гаса изврши притисак на Електричну централу и тако приволи да
снизи цене струје, које су биле највише у целој
држави. Однос са Електричном централом био је
веома сложен и оптерећивао је градске власи и
грађане Новог Сада током читавог међуратног периода. Уговор о концесији потписан је још 1908.
године са Деоничким друштвом из Будимпеште за
увођење електричног осветљења и трамвајског саобраћаја у граду. Централа је ширила и побољшавала електромрежу, али су цене биле превисоке.
Проширени градски Савет настојао је да измени
одредбе уговора, који је све до краја 1926. године
био усклађен са мађарским, а не са законодавством Краљевине СХС.16 Измене уговора усвојене
су на седници од 30. децембра 1926. године (тачке
386. и 390), чиме су постигнуте повољније цене,
проширење електричне мреже и успостављање
надлежности институција нове државе.17 Проблеми
су односима града и Електричне централе тиме
нису решени, њихова ескалација тек ће уследити
током тридесетих година.18

ПРЕДГОВОР

Предузимани су и други значајни подухвати
за развој града. У некима од њих преплитале су се,
неретко и сукобљавале, надлежности града и органа централне власти. Овакви случајеви су указивали и на значајно сужавање самоуправних права
града, на шта су скретали пажњу у својим скупштинским наступима чланови проширеног градског
Савета. Свакако највећи и најзначајнији грађевински подухват у међуратном Новом Саду била је изградња првог сталног друмског моста на Дунаву.
Радови су веома споро напредовали, често и потпуно обустављани, тако да је град изражавао спремност да их преузме на свој терет. Фебруара 1926.
године, проширени градски Савет упутио је депутацију министру грађевина да испита хоће ли радови уопште бити настављени, изражавајући спремност да их сам настави уколико буде неопходно,
јер је стање постало неподношљиво.19 На седници
од 22. октобра (тачка 275) разматрано је питање
изградње приступа на нови мост. Усвојен је предлог
Даке Поповића да се изгради један приступни мост
који би омогућио да се саобраћај „уздуж Дунавске
обале био потпуно одељен од промета преко моста”,
чак и при високом водостају Дунава. Овај предлог
је у стручним круговима оцењен као бољи, јефтинији и лакши за реализацију. Упућена је нова депуцатија са задатком да код министарства издејствује да се ова измена усвоји.20 Спровођени су интензивни радови на насипању терена за Улицу краљице Марије, као директног продужетка моста, а у
склопу уређења дунавске обале, уступљено је земљиште Генералној дирекцији царина за изградњу
нове царинарнице. Стални проблем Новог Сада
био је висок водостај Дунава и опасност од поплаве. У погледу ове опасности 1926. година била је
једна од критичнијих, тако да је ова тема често
била на дневном реду седница проширеног Градског савета (тачке 33, 192, 268, 274, 278. и 403).
Доста је било полемика о стању одбрамбених насипа, издвајању средстава за њихово одржавање и
изградњу, али и о наградама ангажованом људство
и плаћању најма за стоку и кола. Бројне су биле
оптужбе за злоупотребе приликом наплате трошкова, а Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, поднео је интерпелацију захтевајући обештећивање баштована погођених поплавом.21
Питање које је изазвало највише расправа на
седницама било је поплочавање простора испред
железничке станице и улица које су од ње водиле
ка старој царинарници која се налазила у Футошкој улици.22 Ова тема нашла се на дневном реду
чак 17 пута, а седница започета 15. септембра је у
три наврата продужавана да би се упутиле делегације у министарство ради разјашњавања проблема.
Узрок читавог спора избио је због тога што су градски Савет и градоначелник Миловановић дозволили да предузимачи који су добили посао на лицитацији започну радове пре него што је добијено
одобрење од министарстава унутрашњих дела и
грађевина. Спорно је било одобравање измењеног
предрачуна за радове, као и извор финансирања,
јер је средства за део радова код железничке станице требало да одобри Министарство саобраћаја
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преко Главне дирекције у Новом Саду. После неколико поништених лицитација, радови су одобрени
и настављени, тако да је ово важно питање за функционисање града успешно решено. У току расправе
по овом питању, чланови проширеног Савета позвали су на одговорност градоначелника Миловановића
и техничког саветника Николу Плавшића, тражећи
покретање дисциплинског поступка против њих,
као и утврђивње евентуалне одговорности других
чланова градског Савета и чиновника.23 Због оптужби за неспособност и разне злоупотребе, Милан Миловановић је разрешен дужности градоначелника
Новог Сада.24
Међу значајне одлуке проширеног градског
Савета спада и она о усвајању статута Градске
штедионице (тачка 331). Оснивање сопствене финансијске установе град је настојао да реши проблем депоновања сопствених финансијских средстава, као и да подстакне штедњу грађана, чиме
би повећала своје приходе и обезбедила повољније
зајмове за подстицање развоја привреде. Расписане су лицитације и потписани уговори о уступању
комуналних послова (чишћење улица, стрводерски
послови) приватним предузимачима - „јавно-приватно партнерство”. О материјалном положају грађана сведочи знатан број молби за продају земљишта
које је град продао за изградњу кућа. Начелан став
био је да се плацеви не могу продавати, али је проширени Савет одобравао продају уколико је на
парцели изграђен објекат.
Расправе су вођене и у вези са пензионисањем градских чиновника. Спорења су била честа у
погледу рачунања година службе и права на разне
додатке. Неки од ових случајава (бивши градоначелник Стефановић, пензионисани рачунарски саветник Бошњаковић) долазили су и пред Државни савет, као највишу инстанцу у управном поступку.25
Записници Проширеног савета града Новог
Сада из 1926. године, део су архивске грађе из
Фонда број 150. Градско поглаварство Нови Сад, заведен у сумарном инвентару фонда као инвентарна јединица број 9. Записници из 1926. године су
вођени у једној књизи, на српском језику, ћирилицом, која садржи 407 листова писаних машином.26
Приређивачи су израдили табеларни приказ
тачака дневног реда седница одржаних у тој години. Записнике смо публиковали тако што смо у
потпуности задржали изворну правописну форму
текста, исправљајући само очигледне грешке у
куцању. Изостављени део текста руком дописан на
маргинама означен је знаком √ на почетку и на
крају уметнутог дела текста. Део речи и реченице
који је у записницима изостављен, а недостатак
може да утиче на разумевање текста, приређивачи
су додали у угластим заградама [...]. Уколико је део
текста неразумљив или не одговара контексту
стављена је напомена [!].
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Приређивачи

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 4. јануара 1926. године._
Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ
градски начелник._
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, заменик гр. начелника, Радивој Бокшан, гр. Саветник,
Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Предраг Клицин, гр. саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал,
Никола Плавшић, гл. гр. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гл. физик,
Стојан Стакић, гл. благајник, Аладар Тришлер зам. гл. рачуновође, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође, Стеван
Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гл. архивар, Јосиф Пајц, гр. благајник.
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Милан Антонић, Петар Брзак,
Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Драгољуб Димитријевић, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др.
Радосав Илијћ, Васа Јовановић, Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Илија
Крстић, Станко Лазић, Александар Нађ, Стеван Летић, Лука Малетић, Милан Малетић, Петар Милак, Др.
Арсен Милутиновић, Владимир Миодраговић, Ђока Мољац, Андрија Мудрох, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан,
Божидар Никетић, Пера Палковљевић, Јован Перваз, Др. Милан Петровић, Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Др. Јефта Поповић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц Реш, Јован
Свирчевић, Милутин Стојковић и Паја Тодоровић._
Бележи: Никола Лебхер, градски подбележник._
Број: 1.
Председник Госп. Др. Милан Миловановић градски начелник поздравља присутну господу чланове проширеног гр.
Савета и отвара за данас исправно сазвану редовну главну
скупштину, вођење записника поверава Николи Лебхерцу, а
говорнике да бележи Станислав Лазић, адм. вежбеник._
Уједно пријављује, да су због своје хитности стављени
накнадно на дневни ред ови предмет[и]: 1./ Предлог гр. Савета у предмету наплате гр. пристојбе на раскош /Бокшан/
2./ Предлог гр. Савета у предмету молбе Владимира Дујановића, студента медицине ради установљења припомоћи
/Клицин/
3./ Предлог гр. Савета у предмету молбе Тоше Ракића,
гр. друмара ради установљења личне пензије /Лебхерц/
4./ Предлог гр. Савета у предмету молбе Окружног Школског Одбора, ради исплате предујма Школској Општини у
Новом Саду /Клицин/
Референт: Миливој Вучетић, градски саветник.
Број: 2.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 31. дец. 1925. године
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету прорачуна гр. домаће благајне, пожарне чете, те
фондова сиротињског, пензионог, за 1926. год.
Предлог прорачуна је био 15 дана на јавни увид стављен и на њега није нико ставио премедбу, надаље је исти
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штампан и благовремено свима члановима проширеног гр.
Савета раздељен.
Пошто је предлог прорачуна прочитан, прешло се на
његову расправу у целости.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета предлаже,
да се 100,000._ динара са партије „XL Непредвиђени издаци”
на партију „XIX Одржавање долми и дунавске обале” позицију 1. одржавање долми и да се кредит из партије „XL Непревиђених издатака” не сме трошити без одобрења проширеног
гр. Савета.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да се
предлогом предговорника хоће да створи резерва, са којом
ће по потреби располагати само прош. гр. Савет.
Давид Поповић, члан прош. Савета жели, да се у гл. потезима осврне на прорачун, за 1926. годину. У овоме прорачуну се издатци нису могли смањити, а приходи за много
смањени према прошлогодишњем, те су се морале осим повишења већ постојећих такса завађати нове. Њега овај прорачун незадовољава, и нада се да ћемо идуће године имати
много бољи прорачун. У прорачуну није ништа предвиђено
за нове инвестиције. Није се могло због гомилања погрешака
из прошлих година. Највише троши град на чиновништво,
па и на пензије се издаје врло много. Погрешка је у несталности градске управе. Од Ослобођења су промењена четир градска начелника и неколико сенатора и других чиновника. Тога се треба чувати, да нам у будуће не расту лични издатци.
Ако се пак овако буде и даље ишло, онда град неће моћи
ништа инвестирати, а сваким даном му се намећу све већи
и већи издатци. Тако ће држава довршити мост и ми нећемо
бити готови са прилазом на мост. Унутрашњост града смо
проширили и нове насеобине смо оставили без калдрме и
канала. Ми имамо за будуће генерације много да издајемо и
то можемо спровести само великим инвестиционим зајмовима. Зато предлаже, да гр. Савет састави програм рада бар за
најближих 10 година, да се неби лутало. Наводи само асфалт.
Он је скуп и кратког је века. Улице би требало поплочати
тврдим материјалом. Ово је напоменуо да би се и са овога
места чуло, да са овим прорачуном нисмо задовољни. Моли
да се прорачун прими, али се нада да ће прорачун идуће године више одговарати потребама града.
Мита Клицин, члан проширеног Савета : изнесени прорачун је слика нашег 6-годишњег газдовања. Услед поремећених економских прилика није град тако богат као пре.
Земља нам мало доноси, а подузећа су нам се тако измакла
из руку, да о њиховом приходу не вреди ни говорити. За једну годину је град издао на калдрмисање 5 ½ милијона динара. Увиђа да град треба да се развија, али наше имовне прилике нису таке, да се можемо увалити у веће издатке. Прорачуни нам нису закључени од 1921. године, те немамо прегледних рачуна, па ни јасну слику о градском иметку и дугу.
Град је издао за кућу пок. Игњата Марковића близу 5 милијона динара и када се буде порушила мораће се брисати из
градског инвентара. Ту жртву пак мора град допринети у
интересу будућег развитка града.
Пређе је држава давала градовима скупаринске додатке
чиновника и извесну своту за развитак града и редарства.
Сада не добија град ништа, иако врши многе агенде државне
у пренесеном делокругу. Тако напр. убирамо државне порезe, наш градски начелник је уједно и политички представник
Владе, а наш гр. Савет је такођер и политичка власт. Вођени
су преговори са Министром Финансија, да нам се уступи 10
% од убране државне порезe, али без успеха, јер и држава
има својих потреба. Полиција на коју ми издајемо 3 ½ мили-

4. ЈАНУАР 1926.

јона динара је такођер ствар државе. Па и пензије су повећане. Министар Унутрашњих Дела је добио утицај на постављање, смењивање и унапређење гр. чиновника, па нам се ту
такођер наваљују непотребни терети. Од имања свог има
град једва два милијона динара прихода и све остале таксе.
Град је имовно врло слаб и има врло великих потреба. Тако
например насип нам је слаб, те би требало нов јачи насип
направити, услед чега би се начинио урбарним један комплекс од око 1,500 јутара гр. земље и град би се ослободио
једне мочари, које је било до сада легло комараца и разних
болести. У прорачун је узето нешто више за поправку долме
и за стављање у погон пумпе на Јосиповом рту. Таких издатака има много.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели да су
врло умесне примедбе Даке Поповића, у погледу програма
рада, проширења града и асфалта, те ће градски Савет настојати, да ове предлоге проучи и њих одомаћи.Радован Вујошевић, члан проширеног Савета је зато,
да се спроведе редукција гр. службеника, и да се остатак
добро награди. Предлаже да се изабере један одбор, који ће
оцењивати рад појединих чиновника и према томе вршити
редукцију. Уједно предлаже да се званични сатови уведу и
за после подне. Примећује, да се рад управе донекле побољшао, јер се сада једна сведоџба може добити и за један дан
за коју се пређе требало и по 8 дана чекати. У вези са овим
напомиње, да град има 17 милијона динара потраживања, а
готовог новца нема. Предлаже, да градски Савет састави табеларан исказ колики је приход града од имовине, а колики
од новца, те колику своту ко дугује, а колика се камата наплаћује. Када буде тај исказ готов, онда ће лако бити установити ко је крив за неубрана гр. потраживања.Павле Поповицки, чл. проширеног гр. Савета, жели да
се осврне на комуналну политику града. Град није водио довољно бриге када се делила земља за нова насеља. 1922. год.
су мислили да све отуђе, јер су мислили да ће цене пасти, па
да ће град ту много зарадити. Продато је око 4,000 јутара
телепа, али није убр[а]т цео новац и сада људи врло тешко
плаћају, те сумња, да ће се и моћи наплатити и дуговане
своте. Град је продавао и оранице и то врло скупо! У своје
време је предлагао, да се лошија земља прода и за 15,000.дин. али градски Савет није хтео да је да испод 20,000.- динара јутро. Сада се не може постићи ни она свота, коју је он
предлагао. Од земљишта, које је одобрено граду, да може
продати, продато је само 5-6 парцела по цени од 30-40,000.динара јутро. Куповна цена није сва исплаћена и сада настаје питање, да ли ће се морати цела свота исплатити или ће
купцима пропасти само капара, и град добија земљу натраг.
Моли градског начелника и градски Савет, да се питањем
даље продаје гр. земљишта позабаве и поднесу предлог на
решење. Надаље моли, да се у скорој будућности изнесе програм рада и да се што пре састави тачан катастар градског
иметка, јер град има много земље, за које незна да су његове
а ужива их други. Тако је на пр. 1906. године изделио град
добар део своје земље поред насеља „Клиса”, изделио и данас
их људи уживају без да плаћају граду закупнину, а град плаћа порезу и на то земљиште. Трампом мостобрана са војском
је град дао много, а није добио ништа, јер је и сам мостобран
грунтовно био градски. Војсци је био дан само на уживање.
Поново моли да се направи тачан катастар гр. земље, да би
имали тачну слику о гр. земљишту, јер данас ни г.г. референти не знају колико град има своје земље. Један вели 6000, а
други 4,000 јутара.
Владимир Миодраговић, члан проширеног Савета вели,
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да су приликом продаје земље били прописани делови. Мишљења је, да сви они, који су купили од града земљу и наплате куповну цену.
Јован Лакић, градски саветник, вели, да је град 1922/23.
продавао 310 кат. јутара земље, која је ослобођена испод
удара Аграрне Реформе, да би се од продаје добивеним новцем могли изградити чиновнички станови. До сада је продато свега око 100 јутара и то она земља, која је била ближе
салашима. Лошије земље нису могле бити продате, пошто су
понуде биле испод 25,000.- дин. по јутру а гр. Савет их није
хтео да даје по ту цену. После тога је настала пауза. Парцеле,
које је град 1926. год. бесплатно изделио нису се могле установити, пошто гр. грађевински одељак није имао чиновника
да то премери. Одобрава да се катастар града употпуни.
Влада Влашкалић, члан проширеног Савета, вели, да је
главни узрок што људи не плаћају за телепе, то да се њихови
уговори не спровађају у грунтовници. Смртни смо људи, па
сваки хоће, да зна шта је са земљом, коју откупљује од града.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, изјављује, да је
тешкоћа код преписа телепа, да нема деобног плана, већ се
за сваку парцелу прави засебна скица. Ту прави врло често
тешкоћа Обласна Дирекција Катастра а и грунтовница лежи
дуже времена, јер и они имају велику рештанцију.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, прима
предлог, да се направи исказ гр. иметка и да се приступи
могућној редукцији гр. чиновника.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, предлаже,
да берива гр. чиновника остану, која су и до сада уживали, а
градском начелнику да се установе берива са укупно 8,000.динара месечно, да му се одреди паушал за држање послужитеља и да има права употребљавати једна градска кола.
Надаље предлаже, да се гр. начелник одраче права на чланство свих друштава, па тако и електричне централе, до решења спора између електричне централе са градом, и да не
прима отуда никакве тантијеме. Исто тако нема град бити
заступљен ни у надзорном одбору електричне централе.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, предлаже, да се
прорачун гр. домаће благајне и с њом скопчаних фондова за
1926. годину прогласи одмах извршним без обзира на евентуалне апелате а исто тако и све оне одлуке прош. гр. Савета
донесене у последњим главним скупштинама, којима се осигурава приход за град из разлога, да би град без усвојеног и
извршивог прорачуна дошао у безправно стање, а друго би
град услед сачекања вишег одобрења одлука прош. гр. Савета о убирању такса претрпео ненакнадиве штете, пошто су
приходи од појединих такса предвиђени у прорачуну за целу
1926. годину.
После овога је председник госп. Др. Милан Миловановић, градски начелник одредио поименично гласање, тако,
да они који примају предлог гр. домаће благајне и с њом
скопчанчих фондова за 1926. годину са овде поднесеним
предлозима, као и проглашење његово хитним и одмах извршним без сачекања вишег одобрења гласају са „да„ а који
га не примају да гласају са „не„.
Са „да„ су гласали:
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Др.
Мита Арадски, Милан Антонић, Лука Бајић-Миканов, Петар
Брзак, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић,
Ђорђе Гачулић, Драгољуб Димитријевић, Коста Живојновић,
Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илић, Васа Јовановић, Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин, Сава
Ковачевић, Илија Крстић, Станко Лазић, Александар Нађ,
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Стеван Летић, Лука Малетић, Милан Малетић, Петар Милак,
Др. Арсен Милутновић, Владимир Миодраговић, Ђока Мољац,
Андрија Мудрох, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Божидар Никетић, Пера Палковљевић, Стеван Писаревић, Др. Милорад
Попов, Павле Поповицки, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц Реш, Јован
Свирчевић, Милутин Стојковић и Паја Тодоровић.
Од стране гр. Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Миливој Вучетић, Предраг Клицин, Др.
Михајло Продановић, Никола Плавшић, Станоје Михалџић,
Др. Јован Стејић, Стојан Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш,
Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц, Ранко
Славнић и Јосип Пајц.Са „не„ није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета допуњен предлозима Даке Поповића, Мите Клицина, Радована Вујошевића, Павла Поповицког, и Др. Бранка Илића, чланова проширеног гр. Савета √једногласно примљен√ те је
ОДЛУЧЕНО:
Проширени Савет града Новог Сада усваја, како у целини тако и у појединостима прорачун гр. домаће благајне и
с њом скопчаних фондова за 1926. годину, који су у смислу §
125. зак. чл. XXII. од 1886. год. био 15 [дана] стављен на јавни увид и отштампан и благовремено раздељен свима члановима проширеног Савета и против којег није поднесена никаква примедба, те поједине партије установљује овако:
ПРИХОДИ:
1. Од градских некретника
Партија
1. Закупнине од земље
2. Од експлоатације цигљане
3. Приход од шуме
4. Градски врт
5. Градска шеталишта
6. Од закупнине за употребу град. земљишта у
унутрашњости града /буде и слично/
7. Од пашњака
8. Од станарине
9. Од артеског купатила
Свега
2. Приход од регала
10. Од кланице
11. Од градских регала
12. Од права лова и риболова
13. Од баждарења
Свега
2. Редарствени приходи
14.
приходи обртних дозвола
Свега
4. Камата активних главница
15.
Свега
5. уконачење војске
16.
Откупна пристојба кућевласника
Свега
6. Разни приходи
17.
Државни приход за издржавање
дунавског насипа
18. Здравствени приходи
19. Од пореза на псе
20. Накнаде од извршних трошкова
и затезне камате

423,608
1225
38000
189000
66200
209311
145000
366762
14,000
1,454,206
1,046,800
7,955,000
45,000
20,000
9,066,800
50,000
50,000
407,200
407,200
19,120
19,120
1,603
10,000
60,000
220,000
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21. Накнада грађевинског одељка
из фонда за путеве
22. градски подвоз и улично ђубре
23. Од издавања марвених листова
24. Градске преписне пристојбе
25. Од државне трошарине
26. Принос трошковима за градњу и
одржавање јавних канала
27. Разни и непредвиђени приходи
28. Матрикуларни приходи
29. Приход од „Штранда〃
30. Приходи за мерничка поступања
31. Приход од истављања записника
32. Приход од промета странаца
33. Допринос занатлијско-трговачкој
шегртској школи
34. Приход од кућевласника за израду и
оправку асфалтских тротоара
35. Накнада од државног ерара за покриће
трошкова око калдрмисања, Мађарске,
Каменичке, Царинске и Нове Улице
36. Од таксе на играће карте, домине и билијар
37. Од таксе на улазнице „Штранда”
38. од наплате таксе за боравак у јавним
локалима после 23 сата
свега

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

87,765
50,000
32,000
500,000
707,000
267,915.
40,000
18,360
15,000
10,000
250,000
500,000
100,000
517,000
3,951,000
100,000
50,000
50,000
7,538,143

ИЗДАЦИ:
А. Административи издаци.
Берива градских чиновника
1,795,521
Берива гр. послужитеља
407,577
Одело гр. послужитеља и припомоћ на одело
намештеницима
52,280
Берива гр. дневничара
593,068
Припомоћ намештеницима, који су
обавезани за осигурање у случају болести
35,000
Канцеларијски прибори
449,675
Поштански и брзојавни издаци
65,150
Шумски издаци
27,929
Градска Башта
169,701
Шеталишта и тргови
167,920
Изасланички издаци подвоз и дневнице
110,300
Одржавање градских зграда
126,516
Државни порез и пристојбени једначак
507,431
Јавно осветљење
125,000
Калдрмисање града
5,443,843
Чишћење улица
664,106
Градски мајур
130,742
Одржавање општих бунара и прелаза
122,330
Одржавање долми и дунавске обале
364,390
Премеравање гр. земље
19,000
Пропуштање воде
218,700
Одвођење баруштина око града
523,945
Издаци баждарења
37,522
Б. ИЗДАЦИ ЈАВНЕ СИГУРНОСТИ.
Берива редарств. чиновника и намештеника
650,796
Берива редара
2,320,200
Одело редарства
307,900
Редарств. оруђа, писарски прибор и т.д.
207,070
Издржавање редарских коња
149,813
Исхрана прогоњених, привремено притворених 15,000
В. ЗДРАВСТВЕНИ ИЗДАЦИ
Издаци лечничког звања
276,260
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31. Ветеринарски издаци
28,400
Г. ДОБРОТВОРНИ И ПРОСВЕТНИ ИЗДАЦИ.
30,480
32. Милостиња
418,740
33. Припомоћи и добротворни дарови
159,576
34. Општа зан. тргов. школа
228,372
35. Отплата дугова и камата
20,000
36. Парбени издаци
24,500
37. Издаци војничке струке
Д. РАЗНИ ИЗДАЦИ.
1,426,679
38. Издаци потрошаринског звања
622,575
39. Издаци кланице
400,000
40. Непредвиђени издаци
257,127
41. Прорачунски мањак сиротињског фонда
1,723,161
42. Прорачун. мањак мировинског фонда
50,000
43. Прилог мировинског фонда
12,000
44. Хонорар матичара
1,250
45. Субвенција народног купатила
200,000
46. На краљевски дар 5. рата
220,000
47. Насипање приступа за нов мост
Укупна потреба је 22,375,565.- дин. а укупно покриће
је 18,535,469.- дин. те је мањак 3,840,096.- дин/: тримилионаосамстотиначетрдесетхиљададеведесетшест динара који
се мањак има покрити општинским прирезом од 96 / деведесетшест / постотака узевши за основ 4,000,000.- дин. државних изравних пореза.
Прорачун пензионог фонда гр. службеника се установљује овако:
расход
1,781,961 дин.
приход
58,800
мањак
1,723,161 дин.
словом Један милијонседамстотинадвадесеттрихиљадестошесдесетједан динар.
Прорачун гр. сиротињског фонда се установљује овако:
расход
321,827 дин.
приход:
64,700
мањак:
257,127 дин.
словом : двестотинепедесетседам хиљадастодвадесетседам.
Мањци оба фонда пензионог и сиротињског су узети у прорачун гр. домаће благајне.
Прорачун гр. пожарне чете се установљује:
Издаци:
1. Берива особља
336,239
2. Одело пожарника
40,600
3. Прибори
63,100
4. Одржавање зграде
2,000
5. Ложење просторија
9,400
6. Разне инвестиције
110,000
7. Ануитет на зајам од 900,000 Дин.
70,000.8. Непредвиђени издаци
5,000.Издаци укупно
Дин.
636,339.ПРИХОДИ :
укупно
642,620.У вези са прорачуном гр. домаће благајне за 1926. годину донесене су још ове одлуке:
1./ Позива се градски Савет, да у најкраћем времену
састави програм рада за идућих 10 година.
2./ Позива се гр. Савет, да употпуни катастрални план
града, да би се на тај начин имала тачна и прегледна слика
градских некретнина.
3./ Позива се градски Савет, да састави исказ прихода
града од свога иметка те исказ дуговања граду, са ознаком
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ко дугује, колику своту и када и колико плаћа камате.4./ Позива се гр. Савет, да ствар продаје 310. кат. јут.
земље изнесе на решавање најближој гл. скупштини прош.
гр. Савета.
5./ Позива се градски Савет, да одмах узме у расматрање редукцију гр. службеника и о томе хитан предлог поднесе.6./ Градском начелнику, који је одлуком проширеног
гр. Савета под бр. 202/ск. зап. 1922. разврстан у прву категорију 3. групу се установљује 8,000.- /: осамхиљада:/ динара месечно у име свих принадлежности. Уједно му се према
§.-у 276. гр. организационог статута одређују принадлежности за једног личног послужитеља и има право употребе
једних градских кола.
Уједно се изрече, да градски начелник не може бити
члан ни управног ни надзорног одбора ни једног удружења
па ни електричне централе д.д. до решења спора имеђу града и електричне централе и да не може примати отуда никакве тантијеме. Исто тако не може бити заступљен ни у надзорном одбору електричне централе д.д.
7./ Градским службеницима се установљује помоћ на
одело за 1926. годину и то:
градском начелнику, свима ожењеним гр. чиновницима као и оним неожењеним вишим чиновницима, који су дуже од 10 година у непрекидној служби града по 4,000 /:Четирхиљаде:/ дин. неожењеним, удовим и разведеним гр. чиновницима по 3,000.- /трихиљаде/ динара, а званичницима
дневничарима, који су дуже од 6 месеци у непрекидној служби града по 2,000.- /:двехиљаде:/ динара, а гр. служитељима,
који немају одело у нарави по 1,500 /: једнухиљадупетстотина:/ динара свега на терет домаће благајне Дин. 459,500
на терет друм фонда 14,500 на терет Сир. фонда 1,500.- на
терет пож. фонда 4,000.- фонд дозв. становања 6,000.- укупно 485,500.Ова припомоћ на одело припада само онима, који су
били у служби града 4. јануара о.г. Званичници, дневничари,
који су били 4. јануара у служби, али немају још 6 месеци
непрекидне службе добиће ову припомоћ тек након 6 месечне непрекидне службе а на поднесену молбу. Ова одлука
о припомоћи на одело се не односи на оне гр. службенике
који буду у току године именовани.
8./ Хранарина за старце гр. убогог дома се почев од 1.
јануара о.г. установљује са 10.- /десет:/ динара дневно.
9./ Према наређењу чл. 327. закона о устројству војске
и морнарице оснива град Нови Сад „Фонд за потпору сиромашним војним обвезницима” и уједно наређује, да сваке
године има предвидети у прорачуну гр. домаће благајне по
10,000 дин. у корист овога фонда.У вези са пређашњом тачком закључка бр. 8./ решава
се да новосађани, који буду примљени на издржавање у гр.
убоги дом имају да плаћају дневно 15 дин. а странци дневно
20.- динара.10./ Свота од 400,000.- динара унесена у рубрици XL
непредвиђених издатака, не може се употребљавати без одобрења проширеног гр. Савета.Проширени гр. Савет по саслушању гр. фискала а на
основу §. 8. зак. чл. ХХ. од 1901. год. проглашава ову одлуку
у врло важном градском интересу одмах извршном без обзира на евентуалне апелате а с обзиром, да би град без правомоћног прорачуна дошао у ванпрорачунско стање, надаље
проглашава одмах извршнима и све своје раније одлуке, које
говоре о приходима града, а које говоре о приходима града,
а које још нису потврђене, пошто су оне у тесној вези са овим
прорачуном и услед њиховог неизвршења би град имао не-
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накнадиве штете.Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела Одељењу за Б.Б.Б.
О томе се градски Савет ради извршења изводом из записника извештава.Референт: Предраг Клицин, градски Саветник.Број: 3.
адм. 42020. од 1925.
Градски Савет подноси по предмету молбе Владимира
Дујановића, студента медецине, за новчану помоћ, ради довршења студија свој предлог - а по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет Муниципалног града Новог Сада
одобрава Владимиру Дујановићу, студенту медецине, ради
довршења студија на универзитету, новчану помоћ у износу
од 3,000.- /словом трихиљаде динара.
Разлози:
Молилац је син пок. Светозара Дујановића, свештеника, који је 1914. године, на зверски начин стрељан у Петроварадину. Деца његова остала су без икаквог иметка, и без
средстава за своје даље васпитање и школовање.
Одобрење припомоћи од преко дин. 2,000.- спада пак,
по тачци в. §-а 12. гр. орг. статута у надлежност прош. гр.
Савета.
О чему се градски Савет ради извршења изводом из
записника извештава.Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.Бр: 4.
адм. 41698, 44108. од 1925.Градски Савет из своје седнице од 31. дец. 1925. године подноси - на основу мњења мировинског одбора - свој
предлог у предмету молбе Тоше Ракића, гр. друмара, ради
установљења пензије и да му се урачуна и време проведено у
служби града као волар и кочијаш од 15. јануара 1896. год.
до 1. септ. 1906. године.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада уважава молбу, те
му се за основ рачунања пензије узима и време службе проведено код града као гр. волар и гр. кочијаш од 15. јануара
1896. год. до 1. септембра 1906. године, те му се за основ
рачунања пензије узима време од 15. јануара 1896. год. до
31. дец. 1925. год. што износи свега 29 година 11 месеци и
15 дана, што се има заокруглити 30 година.
Према овим годинама службе на основу одлуке прош.
гр. савета под бројем 82/ску.зап. 1924. припада му у име
пензије 90 % његове последње основне плате од 4260.- дин.
положајне 1200.- дин. станарине 765.- дин. свега 6,225.дин. што износи 5602. дин. / петхиљадашестстотинадва /
динара почев од 1. јануара 1926. године.
Осим овога припада именованоме 90 % личног додатка
на скупоћу од 6,000.- дин., што износи 5,400.- /петхиљадачетиристотине/ динара годишње.
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О овоме се изводом из записника извештавају градски
Савет и Тоша Ракић, гр. друмар.
Референт: Предраг Клицин, градски саветник.
Број: 5.
адм. 220. 1926.Градски Савет из своје седнице од 4. јануара о.г. подноси свој предлог, а по саслушању мишљења економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету предујма школској општини у Новом Саду, следећи предлог
градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет сл. кр. града Новог Сада одобрава
школској општини у Новом Саду, на молбу школског одбора,
предујам од 80,000.- дин. словом осамдесетхиљада динара,
која се има исплатити и обрачунати на терет школског приреза за 1926. годину.Разлози:
Од стране школског одбора установљени буџет расхода
и прихода основних и грађанских школа на подручју сл. кр.
града Новог Сада за годину 1926. поднешен је, сходно закону о школама, Министарству Просвете на одобрење, али
све до данашњег дана није одобрен. Прети, дакле, опасност
да, услед тога, у раду школа наступе поремећаји, нарочито
сад у овом зимском времену. Крупан јавни интерес захтева
дакле, да се овако поступи, и школском одбору даде предујам из гр. дом. благајне, и то тим пре, што је реч о једном
и иначе облигатном издатку, и што је накнада овог предујма
обезбеђена школским прирезом за годину 1926. годину.
Ова се коначна одлука има доставити градском Савету
ради извршења.Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник.Број: 6.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 4. јан. о.г. подноси
жалбу гостионичара у ствари наплате гр. пристојбе на раскош.
Радивој Бокшан, градски Саветник, вели, да су жалбу
гостионичара само њих четворица потписали. Наплату таксе
на раскош врше свуда хотелијери и гостионичари, па Нови
Сад не може ту бити изнимак. Град им уступа 10 % од убратих такса и они ће отуда наплатити не само своје евентуалне
губитке, него ће имати још и зараде.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели, да се
наплата гр. таксе на раскош не може обуставити. Ако гостионичари нису са одлуком задовољни онда се могу жалити.
После овога је г. Градски начелник на жељу већине гл.
скупштину претворио у конференцију.
По довршетку конференције је Г. градски начелник поново отворио гл. скупштину и као резултат споразума постигнутог на конференцији је Г. Радивој Бокшан, гр. саветник,
[саопштио] да одлука проширеног гр. Савета под бројем 138./
скуп. зап. од 1925. остаје у целости с изменом, да се за власнике хотела и гостиона одреди 10 % од утекле таксе, у име
покрића евентуалног губитка и у име награде, што овај посао врше у корист града.
Никола Петровић, члан проширеног Савета, вели да би
дужност била гостионичара и хотелијера, да таксу убирају и
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без награде, али када им се већ обећало онда нека им се и
да. Он би био пре зато, да се исти приликом увоза у град не
опореже.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, вели, да
се хотелијерима и гостионичарима да награда од 10 % од
убрате гр. таксе, а они да повуку своју жалбу.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет увиђа, да ће гостионичари
услед наплате гр. пристојбе на раскош имати и губитка, те
им за накнаду евентуалних губитака и за награду њиховог
рада око наплате гр. пристојбе на раскош и уједно допуњује
чл. 3. гр. статута овако „за убирање овога пореза добија
власник локала, односно његов деловођа 10 % од убрате
своте”.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.Број: 7.
Пошто је дневни ред данашње редовне гл. скупштине
исцрпљен, то председник затвара за данас сазвану редовну
главну скупштину и за оверовљење записника позива
Милана Вучкова, Драгољуба Димитријевића и Радована Вујошевића, чланове проширеног гр. савета за 7. јануар
11 сати пре подне у бележничком звању.После прочитања оверовљава се 7. јануара 1926. године у 11 пре подне.-

Н. Лебхерц, с.р.
гр. бележник.

Др. Миловановић, с.р.
гр. начелник.-

Драг. Н. Димитријевић, с.р.
Милан Вучков, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног гр. Савета,
која је одржана 8. фебруара 1926. 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, Предраг Клицин, гр. саветник, Др. Михајло
Продановић, гр. гл. фискал, Никола Плавшић, технички саветник, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан,
Др. Јован Стејић, гл. физик, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија
Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник и Ранко Славнић, гл. гр. архивар.Од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Димитрије
Бијелић, Петар Брзак, Радован Вујошевић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Лука
Жикић, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић, Сава Кавгић, Мита Клицин, Станко Лазић, Др. Јован Латинчић,
Петар Милак, Ђока Мољац, Мита Мунћан, Никола Николић, Стеван Писаревић, Дака Поповић, Милан
Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, и Др. Нандор Лустиг.Бележи: Никола Лебхерц, градски подбележник.Број: 8.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, град. начелник
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 Станислав Лазић, адм.
вежбеник.Узима се на знање.
Референт: Предраг Клицин, гр. саветник.Број: 9.
адм. 40706 од 1925. 4630. од 1926.Градски Савет из своје седнице од 8. фебруара о.г. подноси свој предлог у предмету програма за прославу стогодишњице рођења СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, извештава, да прославу 100 годишњице рођења Светозара Милетића
припрема један нарочити одбор састављен од Шајкашких
општина, града Новог Сада, Матице Српске и представника
наших националних и културних институција.
Према програму, који је овај одбор израдио ће се на дан
рођења Светозара Милетића одржати једна свечана скупштина проширеног гр. Савета, а после тога ће бити парастос
у Саборној Цркви. На дан Крсне Славе Милетића, а то је на
Ђурђев дан 6. маја биће главни део прославе.
Програм прославе тога дана је: пре подне свечана академија у великој сали гранд хотела „Слобода”. После тога излазак на гроб, полагање венца. После ручка соколске свечаности и најпосле увече концерат певачких друштава и представа Пере Сегединца.
Предмет се износи пред проширени Савет, да би се заузело становиште на који начин да град узме учешћа у прослави.
Предраг Клицин, град. саветник излаже, да би према

8. ФЕБРУАР 1926.
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програму требао град, да штампа једну споменицу у којој би
биле истакнуте присне везе Светозара Милетића и града, који је - као што је познато - био у два маха и начелник овога
града. Ова споменица би се према програму предвиђеном од
стране Одбора 23. фебруара бесплатно делила. За штампање
и хонорар се предвиђа 15,000.- динара.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета пита ко је
написао споменицу и ко тражи, да се изда?
Предраг Клицин, гр. Саветник, износи молбу професора Васе Стајића, где овај подноси рукопис уједно моли град
да од њега откупи ауторско право за 800.- динара од штампаног табака.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели, да је
рукопис почео читати и да изгледа да је добра ствар.
После овога је на молбу већине Г. председник претворио
гл. скупштину у конференцију.
По довршетку конференције је Председник отворио гл.
скупштину и дао је реч Г. Мити Клицину, члану проширеног
гр. Савета, који је као резултат конференције предложио, да
град Нови Сад узме учешћа у прослави стогодишњице рођења нашег Великана Светозара Милетића. Водећи рачуна о
већ утврђеном програму од стране нарочитог акционог одбора предлаже да се 23. фебруара у 10 сати одржи свечана
гл. скупштина проширеног гр. Савета на којој ће један од
представника града одржати један помен-говор у коме ће се
нарочито истаћи заслуге Светозара Милетића за град Нови
Сад, а после тога ће се ићи корпоративно на парастос. Уједно предлаже да се у акциони одбор од стране града изаберу
пет чланова.
За 6. мај би се имала штампати споменица, где ће бити
истакнут рад Светозара Милетића, у вези са градом, а на
свечаној скупштини градског представништва, која би се
имала тога дана одржати, одлучиће се на који начин, да се
овековечи Његов Спомен и колико да град вотира у ову сврху.
Рукопис споменице би имала прегледати осим гр. начелника
још два члана градског Савета и два члана проширеног гр.
Савета. За штампање споменице се одобрава 15,000.- /петнајст хиљада/ динара из непредвиђених издатака. Напослетку предлаже, да се овласти Г. Градски начелник, да граду
достављен проглас у ствари прославе може потписати.
Др. Милан Миловановић, градски начелник предлаже,
да се у акциони одбор од стране прош. гр. Савета изаберу
Мита Клицин, Радован Вујошевић, Дака Поповић, Ђока Мољац и Пера Милак, и Др. Бранко Илић. За преглед рукописа
да се изаберу Предраг Клицин, Александар Поповић, Др. Бранко Илић и Др. Миша Рајковић, а за свечан говор предлаже
Миту Клицина што се све једногласно усваја.Др. Јован Латинчић, члан проширеног гр. Савета пребацује представницима радикалне странке, јер су предложени само из њихове странке.
На ово је једногласно изабрат у акциони одбор и предговорник.
После овога је предлог г. Мите Клицина, члана проширеног Савета допуњен предлогом Г. градског начелника те је
ОДЛУЧЕНО:
Проширени Савет сл. кр. града Новог Сада прихваћа
програм прославе стогодишњице рођења Др. Светозара Милетића, израђен од акционог одбора за припремање прославе Милетићеве, с тим да се граду Новом Саду поред свечане
седнице 23. фебруара о.г. омогући учешће на један видан
начин и приликом опште прославе 6. маја о.г. Тога ради се у
акциони одбор за припремање прославе бирају поред званич-
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них органа од стране града Мита Клицин, Радован Вујошевић, Дака Поповић, Ђока Мољац, Пера Милак, Др. Бранко
Илић и Др. Јован Латинчић, чланови проширеног гр. Савета.23. фебруара о.г. у 10 сати пре подне ће се одржати
свечана седница проширеног гр. Савета на којој ће градски
начелник отварајући гл. скупштину рећи неколико речи о
значају тога дана, док ће гр. представник Мита Клицин
одржати свечани говор о Светозару Милетићу. Са седнице
ће се ићи корпоративно на парастос у цркву.
За 6. мај о.г. се има штампати споменица у редакцији
професора Васе Стајића у којој ће бити изнесене присне
везе Светозара Милетића и града Новог Сада. Ова споменица ће се бесплатно делити. Тога ради се за трошкове штампања и за хонорар одобрава 15,000.- /петнајстхиљада/ динара на терет партије XL непредвиђени издатци прорачуна
гр. дом. благајне за 1926. годину. Обрачун о утрошку ове
своте се има накнадно поднети. За преглед рукописа ове
споменице се умољавају Г.Г. градски начелник, Александар
Поповић, Предраг Клицин, Др. Бранко Илић, и др. Миша
Рајковић.
На дан 6. маја о.г. има се такођер одржати свечана
главна скупштина на којој ће одлучити на који начин да се
овековечи Спомен Светозара Милетића, и колику ће своту
град вотирати у ову сврху.
Најзад се овлашћују Г.Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник и Предраг Клицин градски саветник, да у име
града Новог Сада потпишу проглас осносно позив на прославу редигован од акционог одбора.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.Број: 10.
Пошто је дневни ред данашње ванредне гл. скупштине
исцрпљен, то председник затвара за данас сазвану ванредну
главну скупштину и за оверовљење записника позива
Драгољуба Димитријевића, Станка Лазића и Луку
Бајића-Миканова чланове проширеног градског Савета за
11. фебруар 1926. године у 11 пре подне у бележничком
звању.После прочитања оверовљава се 11. фебруара 1926. године у 11 сати пре подне.-

Лебхерц, с.р.
Гр. бележник.

Драг. Н. Димитријевић, с.р.
Лука Бајић Миканов, с.р.

Др. Миловановић, с.р.
градски начелник.-

ЗАПИСНИК
вођен у свечаној седници проширеног градског Савета, која је одржана 23. фебруара 1926. године.
Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ.
градски начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, заменик гр. начелника, Радивој Бокшан, градски саветник, Александар Поповић, градски саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Предраг Клицин, гр.
саветник, Предраг Клицин, гр. саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. гр.
инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, 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, гл. архивар,
Јосип Пајц, гр. благајник.
Од стране муниципалног Одбора: Илија Аврамовић, Милан Антонић, Др. Мита Арадски, Лука БајићБајин, Лука Бајић-Миканов, Лазар Балаш, Димитрије Бијелић, Др. Милош Бокшан, Петар Брзак, Стеван
Бркић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Фердо Влчек, Самуило Волф, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Јован Грозингер, Милан Грујић, Мита Грујић,
Груја Грчић, Аца Давидовац, Драгољуб Димитријевић, Младен Димитријевић, Лазар Димић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др. Радослав Илић, Паја Ст.
Јанковић, 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, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Нандор
Лустиг, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Милан Малетић, Др. Александар Марковић, Јосиф Менрат,
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,
Мита Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Божидар Никетић, Никола Николић, Паун Обрадовић, Пера Палковљевић, Васа Пејић, Јован Перваз, Др. Милан Петровић, Никола Петровић, Стеван Писаревић, Др. Милорад
Попов, Павле Поповицки, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Цвета Продановић,
Стеван Радивојевић, Др. Миша Рајковић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц Реш, Милан Саратлић,
Јован Свирчевић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Др. Милош Ћирић, Јован Ћулум,
Јулије Фајт, Фрања Фат, Јоја Фратуцан, Др. Јосиф Храшко, Фрања Цидлик, Пера Шилић.
О позваних гостију били су присутни: Г. Др. Славко Милетић, Министар Народног Здравља и његова
породица. Госпођа Милица Јаше Томића, рођ Милетић; у име Владе су били Г. Миша Трифуновић, Министар Вера, Г. Васа Јовановић, Министар Пољопривреде и Вода. У име Народне Скупштине, потпредседник г. Др. Никола Суботић; Др. Миливој Петровић, велики Жупан Бачке Области, председник радикалног
клуба Г. Љуба Живковић, као и народни посланици ГГ. Љуба Јовановић, прота Матија Поповић, Андрија
Протић, Милутин Драговић, Др. Јован Радонић, Др. Љуба Поповић, Г. Павловић, Аца Пунић, Јован
Алексић, прота Марковић, Г. Трбић, Др. Јосип Пасарић и други. Осим тога су на овој свечаној седници
били заступљене све војне и грађанске власти, просветне и привредне установе у граду.
Бележи: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број: 30.
Госп. Др. Милан Миловановић, градски начелник је поздравио све присутне Госпође и Господу и отворио је свечану
седницу овим речима:
Предмет ове ванредне скупштине Проширеног гр. Савета је одавање почасти и захвалности великом народном борцу
и бившем начелнику овога града, неумрлом Др. Светозару
Милетићу. Милетић има огромних заслуга и као политички
вођа читавог српског народа, доводећи политику војвођанских Срба у склад са општим циљевима читава Српства и
специјално као борац за српска народна права против угњетачких тенденција Немаца и Мађара у оквиру Аустро-Угарске
монархије. За нас пак новосађане има Милетић особитих
заслуга, нарочито као човек, који је увидио да је за војвођан-
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ске Србе најбоље да имају један свој национални центрум, и
који је својим ауторитетом одлучио да тај центрум буде нико
други, него наш Нови Сад. На његов постицај пренесена је
Српска Матица у Нови Сад, отворено је у Новом Саду уз √сарадњу√ Јована Ђорђевића Друштво за Народно Позориште,
пренесена је „Застава” у Нови Сад и т.д.
Милетић је истакао Нови Сад нарочито и тиме, што је
он, национални радник без конкуренције у овостаном Српству, био у два маха једногласно и на супрот свог притиска
званичног аустро-мађарског апарата изабран за градског
начелника. Одавде, са тога положаја дириговао је он не само
политиком градском, него и политиком свега овостраног Српства, те је његова највећа заслуга, што се место његовог делања, град Нови Сад, од тог доба назвао „Српском Атином”.
Ми имамо да се сетимо приликом ове његове стогодишњице од рођења - њега као еминентног и заслужног националног раденика и као градоначелника града Новог Сада,
који је овом граду служио и служи на понос. Стога је град
Нови Сад имајући у виду ове његове заслуге и за Нови Сад и
за сам град као административно тело, јер је био његов дични
градоначелник, одлучио, да из његовог крила један члан његова представништва ода почаст овом нашем опште народном и градском великану, те с тога предајем реч представнику г. Мити Клицину, који има да удовољи тој дужности од
стране градског представништва. Но пре него што би то
учинили дозволите да устајањем и трократним клицањем
дамо израза својој захвалности према нашем великом сину:
Нека је слава, Др. Светозару Милетићу, слава му, слава му,
слава му.
Има реч градски представник Г. Мита Клицин.
(Говор Мите Клицина одштампан је у приложеној књизи)
По завршетку говора сви присутни устају и кличу Слава му!
После говора г. Клицина председник општине г. Др.
Миловановић, поздравља присутне госте министре и народне посланике и предаје реч Г. Миши Трифуновићу, Министру
Вера, који каже:
Краљевска Влада, коју имам част престављати на овом
свечаном скупу, са поштовањем и пијететом поздравља светлу успомену Светозара Милетића и одаје признање тешком
и мученичком раду једног од најбољих синова нашег народа.
Када славимо успомену Св. Милетића, када се са захвалношћу сећамо његова рада, наша мисао иде и прелази оне
бурне године од четрдесет осме до осамдесетих година прошлог века, у којима је Милетић деловао и радио, и одмах запажамо, да ово мучно и тешко доба наше новије политичке
историје баш зато што је мучније за народ било, чини фигуру
Милетића светлијом и лепшом.
Младић од двадесет година, понесен жаром родољубља,
он организује у оном младом свом добу кроз ону лепу песму:
Већ се српска застава
Свуда вије јавно
И српска се браћа сва
Свуда боре славно.
он показује јасно пут којим мисли ићи. И на овом мучном
путу он није поклекнуо, он никад није малаксао, он није никада показао слабост. Он је задржао свој патриотски борбени жар у старим годинама, чини ми се, на истој висини и
јачини, као у младим годинама својим, али је зато скршио и
свој снажни организам и његов бурни политички живот онако грубо сломљен од моћног непријатеља, учинио је, да је
кроз ову патњу и мучан национални рад, с правом уђе и заузме у нашој историји место народног мученика.

23. ФЕБРУАР 1926.

У политичкој историји нашој ретко је наћи борца, који
је са јаснијом чистином својих убеђења кроз цео живот, светлије борио за свој народ од Милетића.
Када у Угарском Сабору 1848. г. као младић од 22 године, слуша у саборској седници како новосадска депутација
излаже жеље Српског Народа, он узбуђен дрхти, видећи сву
охолос Кошутову. У историјском дијалогу између Кошута и
Стратимировића, кад Кошут изјављује да у Угарској не познаје другог народа него маџарског, његово младо и патриотско срце трепти од узбуђења. Он постаје вођа Омладине, она
на Омладинској Скупштини у овом граду, 1848. у Новом Саду,
својим говорима узбуђује свест националну. Он на торњу саборне цркве свога града звони на узбуну. Он буди народ против Маџара а у битци код Старог Бечеја он бива и рањен.
Вођа омладине у четрдесетосмој он је већ шесете године
вођа Српског Народа у Војводини, и као такав остаје преко
двадесет година, док снага није клонула дугом патњом у тамницама. Одмах пада у очи да у оним најтежим моментима
када су ударци нашем народу били најјачи и најтежи, да се
у тим тренутцима исправља пред њим његов вођа Милетић.
Када се укида Српска Војводина и спаја са Маџарском, Милетић у свом познатом чланку у „Дневнику” крепи народ са
таком вером у будућност, да изазива дивљење. А кад се после Нагодбе одељени Срби из Угарске од Срба у Хрватској
Милетић ступа у највећу опозицију према Маџарима и посвећује се у Новом Саду потпуно политици и журналистици.
Ситуација постаје јасна после 1870. г. Два су фронта један
према другом: Маџарска са свом државном силом хоће да
угуши српско национално осећање, да уништи Српски Народ
у Војводини. Други је фронт српског народа да сачува свој
језик и своју народност. На челу овога фронта стоји неустрашиви борац Светозар Милетић. Он је вођа народни и у овим
данима и годинама најмучнијим у нашој историји у овим крајевима. Северно од Саве и Дунава од је окупио сав српски
народ око себе и имао уза се најбољу плејаду српских синова. Кад је он у тамници, то се јасно осећа у народу, кад он
излази из тамнице то су дани народне радости. Па и ако је
ово најмучније доба нашег народа у Угарској, оно је у исто
доба и најлепше, па и најлепше доба Новог Сада.
Када у историјским данима Невесињске пушке, 1875.
српско национално осећање набуја и нада ослобођења целог
српског народа захвати сав Српски свет, у том узбудљивом
и славном добу нашем, чује се глас Светозара Милетића, чује
се широм целог народа. Али баш зато што се силно чује, Маџари стрепе. Они грубо бацају у тамницу Милетића те да би
са њим угушили и родољубиви покрет српски бар у овим крајевима. Ово мучење и затварање једног исправног и великог
националнога раденика остаће мрачна страна маџарске политичке историје.
Племенита и велика душа Милетићева, радосна је сада,
кад види да су идеали и наде његове остварени. Српски је
народ слободан а Нови Сад, одакле је Милетић изведен и у
тамницу у Пешти бачен, његова Шајкашка, Војводина, ево
славе слободно, величанствено, његову светлу успомену у
заједници са целом нашом Отаџбином. И Краљевска Влада
клања се са поштовањем сени незаборавног Светозара Милетића. Слава му!
У име Народне Скупштине одао је пошту Милетићу потпредседник, г. Др. Никола Суботић. Народна Скупштина прекинула је данас свој рад, да би приликом стогодишњице рођења Светозара Милетића одали пошту његовој сени. Слава му!
У име Министра Просвете говорио је г. Др. Јосип Пасарић, који је нагласио, да се Хрватска Сељачка Странка спон-
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тано придружује данашњој прослави, ценећи заслуге великог
Словена и Србина Светозара Милетића, који је учинио много
услуга и Хрватском Народу. Присутни устају и кличу: Слава му!
После говора Г. Пасарића, председник Г. Др. Милан
Миловановић, градски начелник предлаже да се са ове свечане седнице пошаљу поздравни телеграми Краљу и Г. Николи
Пашићу, председнику Владе, и то:
Телеграм Њ. В. Краљу гласи:
Његовом Величанству Краљу Александру I. Београд. Прослављајући свога народног и новосадског великана др-а Светозара Милетића, град Нови Сад надахнут Милетићевим духом
патриотизма, моли да изволите примити израз његове непоколебиве поданичке верности. Др Милан Миловановић.
Телеграм Г. Николи Пашићу гласи:
Господину Николи Пашићу Председнику Краљевске Владе
Београд. Град Нови Сад и Милетићеви суграђани, надахнути
његовим духом родољубља, шаљу Вам, Господине Председниче уверење своје непоколебиве привржености. Др. Милан
Миловановић.
Присутни једногласно усвајају предлог са бурним „Живео”.
Број: 31.
После овога је г. Др. Милан Миловановић, градски начелник се захвалио на овако лепоме одзиву и затворио је
ванредну главну скупштину.
Након прочитања оверовљава се 1. марта 1926. године, у 11. сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Јован Лакић, с.р.
гр. бележник.

Др. Милан Миловановић, с.р.
градски начелник.-

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која се одржана 22. фебруара 1926. 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, Предраг Клицин, гр. саветник, Др.
Михајло Продановић, гр. главни фискал, Никола Плавшић, техн. саветник, Станоје Михалџић, ред. вел.
капетан, Др. Јован Стејић, гр. главни 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 и Ранко Славнић, гл. архивар.
Од стране муниципалног Одбора: Милан Антонић, Лука Бајић-Миканов, Лазар Балаш, Стеван Бркић,
Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Васа Јовановић,
Мита Клицин, Сава Ковачевић, Стеван Летић, Јован Милак, Петар Милак, Владимир Миодраговић, Ђока
Мољац, Божидар Никетић, √Др Милорад Попов√, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Тома Ракић,
Јован Свирчевић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Јоја Фратуцан, и Пера Шилић.
Бележи: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број: 11.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, поздравивши
присутну господу чланове проширеног Гр. Савета, отвара за
данас исправно сазвану редовну главну скупштину. Вођење
записника поверава Николи Лебхерцу, гр. подбележнику, а
говорнике са бележи Станислав Лазић, адм. вежбеник.
Узето на знање.
Број 12.
Г. Градски начелник подноси свој извештај о раду градске Управе и о отписима Министарстава, који су од важнијег значаја и о расположењима гр. савета у овој години.
Узето на знање.
Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.
Број: 13.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела под бројем
20820/1926. у ствари изасланства ради прегледа газдинства
града.
Мита Клицин, члан проширеног гр. Савета вели, да
Министар има права, да у свако доба прегледа газдинство
града и против тога немамо ништа, али трошкове око овога
прегледа не можемо сносити тим мање што закључне рачуне
града прегледа зато позвати Одбор и да ће вероватно и гр.
контрола вршити преглед путем својих органа, што ће ићи
такођер на терет града. Зато предлаже да се замоли Министарство Унутрашњих Дела, да одустане од другога дела сво-
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га наређења и ако не буде било успеха, онда нека се град
жали на Државни Савет.
Предлог Мите Клицина је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање решење Г. Министра Унутрашњих Дела под бројем 20820 од 28. јануара о.г. о
прегледу газдинства града путем једног изасланства, али не
може да сноси трошкове тога прегледа. Зато се упућује гр.
Савет, да хитном представком замоли госп. Министра Унутрашњих Дела, да одустане од тога, да град сноси трошкове
изасланства, које је одређено за преглед газдинства града,
из разлога, да закључне рачуне града прегледа сада за то
позвати Одбор проширеног гр. Савета и да ће их вероватно
и Главна Контрола прегледати путем својих изасланика, вероватно на терет града. Ако Г. Министар не би одустао од
овога дела свога решења онда се има поднети жалба на
Државни Савет.
О овоме е извршења ради градски Савет изводом из
записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, Технички саветник.
Број: 14.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и Одбора за финансије и прорачун - нацрт статута о
организацији управе фабрике гаса и у погледу њезине
оправке на садашњи систем.
ОДЛУКА:
Скида се с дневнога реда.
Број: 15.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету §-а 36. гр. грађевинског штатута.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја предлог градског Савета и решава, да се 36. §. гр. Грађевинског штатута измени,
овај параграф ће гласити:
36. §.
ПРИЈАВА О ЗАВРШЕЊУ ПОДНОЖНИХ ЗИДОВА.
Када је подножни зид (Sockel-mauerwerk) односно терисана артија за изолирање влаге постављена, дужан је одговорни стручњак то пријавити гр. грађевинском одељку.
Гр. грађевински одељак пријаву убележи на грађевну
дозволу и уједно се стара, да испита на лицу места, дали је
грађевна линија, висина патоса, начин зидања подножног
зида и одговарајуће изолирање зидова исправно проведено.
Зидање се може √наставити√ само у том случају, ако
инжињер гр. грађевинског одељка изда уверење, да је условима друге алинеје овога § удовољено.
Ово уверење не тангира одговорности предузимача и
градитеља у погледу одржавања одређене грађевне линије и
висине.
Овај преглед, као и издавање уверења дужан је орган
гр. грађевинског одељка извршити бесплатно.

22. ФЕБРУАР 1926.
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Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, градски саветник.
Број: 16.
Адм. 15552. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г. по
саслушању економског, финансијског и правног Одбора,
подноси у погледу молбе деоничарског друштва „Аполо” ради
укидања таксе на биоскопске улазнице у корист Народног
Позоришта у Новом Саду, следећи предлог за
КОНАЧНУ ОДЛУКУ:
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада
одбија молбу д.д. „Аполо” да се укине такса на биоскопске
улазнице у корист Народног Позоришта у Новом Саду, и то,
са разлога што сматра да и данас у пуној мери постоје они
разлози, који су 1924. диктирали, да се на овај начин помогне Народном Позоришту у Новом Саду.
Против ове коначне одлуке имају заинтересовани право призива на Министарство Унутрашњих Дела, Одељењу за
Б.Б.Б. у року од 15 дана, рачунајући од дана уручења ове
коначне одлуке.
О чему се изводом из записника даљег поступка ради
има известити градски Савет.
Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник.
Број: 17.
адм. 2686. 4003. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и Одбора за финансије и прорачун у предмету молбе „Аполо” Биоскопа д.д. у Новом Саду у предмету наплате
гр. таксе на улазнице за ову 1926. годину.
Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета, пита
зашто се не убирају првобитне таксе на улазнице у биоскопима, те изгледа да се статут мења баш због њих. Износи просечан укупан приход биоскопа и режију, те тврди, да чист
доходак њихов износи око два милијона динара, зато не прихваћа предлог градског Савета већ тражи, да се и надаље
убирају таксе као у почетку јануара о.г.
Милан Вучков, члан проширеног Савета, побија тврдње
предговорника, наводећи да је режија биоскопа врло велика,
те изјављује да прима предлог градског Савета.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета неће да
базира свој говор на податцима г. Димитријевића, већ констатује немарност градског Савета, да таксе на улазнице нису од 1919. године повишаване и моли господина градског
начелника, да установи кога терети зато кривца. Тражи да
се надаље убирају таксе, када су убране почетком јануара.
Овим новцем треба да подигнемо зграду за позориште. Ово
тражи већ и зато што су биоскопи увек пуни, што нису натписи ћирилицом и добрим српским језиком и што се не приказују национални филмови.
Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета, вели
да су цифре, које је изнео тачне, јер их је добио од самог директора биоскопа.
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После овога је на општу жељу гл. скупштина претворена
у конференцију.
Након поновног отварања главне скупштине је добио
реч Драгољуб Димитријевић, који је изјавио да одустаје од
свога предлога с обзиром, да би се тада довео у питање градски статут, али моли да град. полиција код натиписа пази на
српски језик и на ћирилицу.
Мита Клицин, члан проширеног градског Савета, предлаже да се градском Савету стави строго у дужност, да пази
да натписи буду на добром српском језику ћирилицом и да
се дају национални Српски филмови, те да се не дешава
тако што од куда би се могло закључити, да у Новом Саду
нема Срба.
После овога је предлог градског Савета допуњен предлогом Мите Клицина једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет расматрајући сва акта по
овом предмету уверивши се о томе, да је донесена одлука
градског Савета гледе наплате градске таксе на биоскопе по
градске интересе корисна и повољна, решава да прима одлуку градског Савета донесену под бр. 2686/1926. адм. у
целини и исту извршном проглашује с тим, да узима на знање да је управа Аполо биоскопа по овом предмету све своје
жалбе, молбе, пријаве и призиве својевољно повукла.
У вези са овом налази проширени гр. Савет за потребно,
да измени таксе предвиђене у градском статуту о доходарини на забаве с једне стране зато, пошто је исти штатут још
децембра месеца 1918. год. сачињен, а од стране Министарства Унутрашњих Дела августа месеца 1919. год. под бројем
8444/1919. год. одобрен, - те тако не одговара ни данашњим приликама, 0и ни духу времена а ни гр. интересима,
пошто је исти штатут установљен још у крунској вредности,
те према томе након саслушања економског, финансијског и
правног одбора изриче да мења 1. §. споменутог штатута и
то тако да се у будуће градске таксе на забаве имају плаћати
од улазнице до 10 дин. један динар.
Од улазница од 10-20 два динара
〃
20-30 три
〃
〃
30-40 четир 〃
〃
40 - на више 5 динара по карти.
Исто тако се надопуњује 2. §. град. штатута да се на
оне забаве, које су опроштене од наплате држ. таксе опросте
и од наплате гр. такса а у случајевима где се државна такса
наплаћује само 10 % да се код ових случајева наплаћује само
половина гр. таксе.
Уједно проширени градски Савет одлуком изриче, да
опрост од плаћања гр. таксе може градски савет доделити
само у изнимним случајевима, ако приход забаве служи искључиво у просветне и културне и хумане сврхе. √Градском
Савету се ставља строго у дужност да натписи филмова буду
на добром српском језику ћирилицом и да се дају и национални српски филмови.√
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и
Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, градски саветник.

22. ФЕБРУАР 1926.
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Број: 18.
адм. 1631. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г. а
по саслушању економског, финансијског и правног Одбора,
подноси свој предлог у предмету установљења школског приреза за годину 1926.
Предлог градског Савета једногласно је примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада
установљује за покриће потреба државних основних и грађанских школа и забавишта према прорачуну школског Одбора за 1926. годину школски прирез за ову 1926. годину 31
%, узимајући за основу 4,000,000.- динара непосредне порезе. Овај се прирез има убирати од 1. јануара о.г.
Разлози:
Према прорачуну школског одбора за годину 1926. одобреном од Министарства Просвете, град Нови Сад има за
издржавање државних основних и грађанских школа и забавишта у Новом Саду и новосадским салашима да допринесе 1,214,200.- (једанмилијондвестотинечетрнајст хиљада и
двестотине) динара. Овај се расход има покрити школским
прирезом од 31 % предпостављајући, да ће у години 1926.
на подручју овог града утећи укупно 4,000,000.- динара непосредне државне порезе.
Ова се одлука ради одобрења има поднети Министарству Унутрашњих Дела.
О чему се ради извршења изводом из записника извештава градски Савет.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број 19.
адм. 2661. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету плана о раздеоби 18 кат. јутара градског земљишта
поред Темеринске капије за кућишта сиротињи.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет усваја предлог градског Савета и
одобрава овај регулациони план с тим, да се приликом склапања купопродајних уговора имају узети у обзир следећи
прописи:
1./ издавање кућишта онима, који изјаве да желе зидати вршиће се у том реду, како је то на плану означено редним бројевима.
2./ приликом продаје кућишта појединцима купац се
обавезује, да ће све зидове до патоса, а најмање у дубљини
од 1 метера из испечених цигаља изградити, изнад патоса
пак могу бити зидови из набоја, али у сваком случају зид се
мора изолирати против влаге.
3./ Куће се постављају са граничним зидом на оној страни, како је то на плану предвиђено, а прочелни зид (Giebel)
мора бити на уличној линији.
4./ градња се може провести само на основу грађевне
дозволе, која се мора издати само у случају ако се патос куће
смести на прописну висину, коју ће одредити градски грађевински одељак.

24

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и
Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број 20.
Адм. 1316. од 1926.
Градски Савете из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету раздеобе земљишта између Руске и Краљевића
Марка улице.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава план о раздеоби
градског земљишта између Руске и Краљевића Марка улице
и решава да се отвори улица између Краљевића Марка и
Руске улице.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 21.
адм. 2657. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и Одбора за финансије и прорачун свој предлог у
предмету регулационог плана за жељезничарска кућишта
између Каменичког пута и Жељезничке пруге.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава регулациони план
за жељезничарска кућишта да се приликом издавања узме у
обзир следеће:
1./ Издавање Кућишта онима, који изјаве, да желе зидати, врши се у том реду како је то на плану назначено редним бројевима.
2./ Приликом продаје кућишта појединцима, купац се
обавезује, да ће све зидове до патоса а најмање у дубини од
1 (једног) метера из испеченчих цигаља изградити. Изнад
патоса пак могу бити зидови из набоја, али у сваком случају
зид се мора изолирати против влаге.
3./ куће се постављају са граничним зидом на оној страни границе парцеле, како је то на плану предвиђено, које се
могу издати само у случају ако се патос куће смести на прописану висину, коју ће одредити гр. грађевински одељак.
4./ градња се може провести само на основу грађевне
дозволе.
5./ пре издавања дозволе за употребу, морају власници
земљишта око кућа до прописане висине о властитом трошку
насути.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и
Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
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Број: 22.
адм. 1314. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у
предмету раздеобе градског земљишта на Кисачком друму
преко пута Алмашког гробља.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава план о раздеоби
градског земљишта на Кисачком путу преко пута Алмашког
гробља.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и
Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, градски саветник.
Број: 23.
адм. 7186. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г. по
саслушању економског, финансијског и правног Одбора подноси свој предлог по предмету смештања готовине гр. сирочадске благајне на приплод, следећи предлог.
Пошто је овде реч о смештању сирочадског новца, то је
председник у смислу §-а 291. зак. чл. ХХ. из 1877. одредио
поименично гласање, тако, да они који примају предлог градско[г] Савета гласају са „да”, а који га не примају да гласају
са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Предраг
Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Станоје
Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола
Лебхерц и Ранко Славнић.
Од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Лука
Бајић-Миканов, Лазар Балаш, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан Вучков,
Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Драгољуб
Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Васа
Јовановић, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Стеван Летић,
Јован Милак, Петар Милак, Владимир Миодраговић, Ђока
Мољац, Божидар Никетић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Тома Ракић, Јован Свирчевић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровоћ, Јоја Фратуцан, Пера Шилић.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет сл. кр. града Новог Сада на основу
§-а 291. Закона о туторству и старатељству решава, да се
готовина гр. сирочадске благајне, смести на приплод под
истим условима, и, у истој сразмери, код оних новчаних
завода, код којих су уложене и остале градске готовине, с
тим, да се ови улози могу подизати само према прописима
§.-а 9. правилника за гр. сирочадске благајне.
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Ова се одлука има подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. на одобрење.
О чему се ради извршења изводом из записника извештава градски Савет.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број 24.
адм. 1612. 3687. 7113. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету продаје 18 катаст. јутара гр. земље поред Темеринског Друма у сврху изградње кућа за сиротињу.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета предлаже,
да се цене по квадратном хвату одреде са 10.- (десет) динара,
како је то предложио и економски Одбор.
Предлог градског Савета допуњен предлогом Др. Јефте
Поповића, члана проширеног Савета [је] једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да у свему усваја
предлог, како одбора за раздеобу сиротињских плацева тако
и одбора економског и финансијског, те решава да се у одлуци проширеног градског Савета број 4146-4/1925. установљена куповна цена снизи са 25. динара по кв. хв. на 10
динара по кв. хвату, с тиме, да све остала наређења ове
одлуке остају непромењене.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 25.
адм. 6292. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету издавања под закуп риболова.
Мита Клицин, члан проширеног гр. Савета, моли, да се
лицитација распише тако, да се зна ко ће који терен риболова уживати.
Милан Антонић, члан проширеног Савета, предлаже,
да се дунавски риболов издаје без великог рита, јер се овај
може међувремено исушити.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се Велики Рит изда за себе и да плаћају месечно. Неиздавање
риболова у Великом Риту би била штета, јер ће и за то време
док се не исуши ипак неко ловити.
Др. Михајло Продановић, градски фискал предлаже да
се изрече прешност а обзиром, да рок прошлог закупа истиче
1. марта, те би одлагањем издавања овога права под закуп
град претрпио ненакнадиву штету.
После овога је предлог градског Савета једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Савет града Новог Сада на темељу параграфа 1, 2, 18,
62-70 XIX зак. чл. из године 1888. и чланова од 68-88, 91,
92, 93. зак. о државном рачуноводству, као и чланова 29,
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30. и 32. правилника и изврш. закона о држ. рач. одређује
за 27. фебруар 1926. године у 10 сати пре подне у градском
економском звању усмену јавну лицитацију, ради издавања
под закуп права риболова у Великом Риту.
Лицитација ће се обавити поверенствено: у поверенство
се одређују г.г. саветници Јован Лакић, Александар Поповић
и Миливој И. Вучетчић. Поверенству се додељује као перовођа Ђока Паланачки, градски економ.
Закуп траје од 1. марта 1926. године до 28. фебруара
1927. године. Но ако би град за време трајања овог закупног
одношаја издао под закуп градског земљиште у Великом Риту
у економске цељи Великог Рита или би сам приступио експлоатисању у економске цељи Великог Рита то рок закупа риболова у Великом риту престаје онога дана када закупнику
Великог Рита отпочиње рок закупа, односно кад град отпочне експлоатацију Великог Рита.
У оба случаја дужан је закупник Великог Рита, као и
град, да откаже закупницима риболова и то на један месец
унапред.
Поводом оваквог отказа нема права закупник риболова,
да тражи оштету или враћање закупнине.
Риболов се простире само на оне делове Великог Рита,
који су под водом.
Закупник је дужан строго се придржавати свих наређења, која су садржана у XIX. зак. чл. из год. 1888., а који
говоре о риболову и у случају ма каквог прекршаја од стране
закупника у праву је град истога да казни и уговор закупа
разреши и да право риболова изда другом закупнику на
штету прекршитеља уговора, тиме да уплаћену закупнину
задржава град, без да прекршитељ има права на икакву
оштету.
Исклична цена је 40,000.- динара.
Сваки од лицитаната има пре лицитације, да уплати у
градску благајну 2000 динара у име кауције на самој лицитацији, да преда водитељу лицитације признаницу о уплаћеној кауцији.
Остатак излицитиране закупнине има да се уплати у
градску благајну, одмах по одобрењу лицитације.
Лицитација је за лицитанта одмах обавезна а за град
по одобрењу градског Савета.
Закупник не може закупљени риболов издавати у пазакуп.
Забрањено је закупницима затварати и спречавати
слободно отицање воде из Великог Рита било макар на који
начин.
Друге половине марта ће почети да ради пумпа на Јосим-фоку и закупник ће бити властан, приликом стављања у
погон да дигне сву рибу из канала и јендека.
Ко ова наређења не одржава и чини штету на градском
земљишту или се служи у закуп издатим објектом у друге
цељи а не за риболов, губи сва права на даљње ловљење рибе
као и на уплаћену закупнину.
Да неби и нео[д]говорна лица искоришћавала градску
имовину издаће се од стране градског економског звања
закупнику исправа, која ће му служити као легитимација.
Таксене марке прописане законом о таксама за уговор
и све остале послове, који потичу из овог уговорног одношаја
терете закупника.
Град Нови Сад не одговара ни за какву штету, коју би
закупници риболова евентуално претрпили у закупу.
У случају парнице надлежан је за обе уговарајуће странке овдашњи срески Суд.
Проширени градски Савет по саслушању свога право-
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заступника изриче да се ова одлука може одмах извршити с
обзиром да би град одлагањем лицитације претрпио ненакнадиве штете.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Александар Поповић, градски саветник.
Број: 26.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси - на основу мњења економског, правног и одбора за
финансије и прорачун свој предлог у предмету установљења
услова лицитације за издавање под закуп права лова на
територији града.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, предлаже,
да се предлог градског Савета измене у толико, да се право
лова има издати најбољем нудиоцу.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, у надопуну
предговорника предлаже, да се предлог градског Савета
измене, што ће се у случају неизвршења уговора право лова
издати под закуп поново путем лицитације.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета не прихваћа предлоге предговорника, већ право лова да се издаје
друштву, јер град има више гаранције у удружењу него у
појединцима, који би гледали више потаматини дивљачи. У
прилог томе говори и то, да је Обласни Вел. Жупан наредио
општинама, да право лова издају само удружењима. Приход
града отуда је мали, те неће велико оштећена [бити] гр. каса,
ако би евентуално удружење мање нудило.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, вели, да се не
може знати, ко ће дати највеће гаранције за заштиту дивљачи. У статуту би требало тачно фиксирати услове лова. Ако
се неће издавати најбољем нудиоцу, онда нема лицитације.
Јован Лакић, градски саветник, примећује, да су из
услова изостале две важне околности, а наиме да се ограничи
број ловаца и да се да само ловцима. Ако се да спекуланту,
он ће издавати даље у пазакуп, без обзира, да ли ће ловни
терен бити одржан или опустошен. Сва су села издала лов
ловачким удружењима, само Нови Сад, као седиште Савеза
Ловачких Друштава одступа од тога.
Лука Бајић-Миканом, члан проширеног Савета, је за
предлог гр. Савета. Против тога је да се хране зечеви за ловце купусом баштована.
После тога је предлог градског Савета са допунама предлога Др. Јефте Поповића и Мите Клицина, члан проширеног
гр. Савета примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Савет града Новог Сада, расписује на темељу §-а 3. ХХ.
зак. чл. од 1883. односно на темељу §-а 120. ХХ. з. чл. из
године 1886. и одговарајућих прописа закона о државном
рачуноводству и правилника за његово извршење лицитацију, ради издавања под закуп права лова на територији
новосадског хатара, који је велик 26,475. кат. јутара.
Лицитација и то усмена, одржаће се на дан 1. марта
1926. године у 10 сати пре подне у градском економском
звању (соба бр. 24. I. спрат.)
Исклична цена годишње закупнине се установљује у
своти од 15,000 динара, 5 % ове своте т.ј. 750. динара имаде
сваки од лицитаната пре лицитације да уплати у име вадиума у градску благајну, а признаницу да прикаже приликом
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лицитације водитељу лицитације.
Право закупа лова издаје се на 5) пет година и то почев
од 1. фебруара 1926. год. до 31. јануара 1931. године.
Сваки лицитант дужан је да приликом лицитације прикаже сва потребна уверења и документе, која прописује Закон о државном рачуноводству, о његовој способности за
надметање.
Најбољи нудилац (закупац) има приликом лицитације
да допуни свој вадиум да 25 % понуђене своте и ако се лицитација одобри има у року од 8 дана рачунајући од уручења
одлуке о правомоћности лицитације, да уплати тромесечну
закупнину у градску благајну унапред.
Осим ове закупнине закупац је дужан при склапању
уговора положити кауцију у вредносним папирима, или у
уложној књижици, гарантно писмо новчаног завода у износу
једногодишње закупнине ради гаранције да ће тачно испуњавати услове закупног уговора.
Закупнина се има тачно у тромесечним ратама унапред
уплаћивати у градску благајну. Најбољи нудилац (закупац)
има приликом склапања уговора да путем гр. фискала даде
писмену обавезу градском Савету у форми јавнобележничке
исправе, да ће за цело време трајања уговора тачно плаћати
закупнину.
Као гаранција за ову обавезу служи положена кауција.
Градски фискал дужан је при склапању уговора, да се
осведочи о томе, да [је] кауција у потпуној своти уплаћена у
градску благајну.
Град ће по дужности вршити строги надзор над тиме,
да ли се закупник строго придржава свих оних наређења,
које предвиђа Закон о лову из године 1883. а који говори о
заштити дивљачи а садржана су у §§. од 9-50. тога поменутог Закона и ако се закупац огреши о које од наређења садржаном у поменутим параграфима или о које наређење
садржано у овим условима град ће бити властан, да сместа
разреши закупни уговор и да право лова путем лицитације
изда другом, у ком случају има град право да по закупнику
претходно уплаћену кауцију задржи, без да овај има права
на икакву оштету.
Закупник не може ни у ком случају издати право лова
у пазакуп.
Закупник је дужан, да у интересу множења и чувања
корисне дивљачи држи најмање три чувара, како је то до
сада било. Ови чувари не смеју ловити.
Закупник је дужан строго водити бригу о истребљењу
штетне дивљачи.
Дужан је закупник да сваке године стави под најстрожију забрану најмање ¼ повољног ловног терена, ради приплода корисне дивљачи, како то закуп прописује. Неодржавање овога законског прописа биће разлог за развргнуће
закупног уговора.
Право закупа лова издаје град најбољем нудиоцу.
У смислу §-а 3. ХХ. зак. чл. из године 1883. забрањено
је ловити за време опште ловне забране, и то од 1. фебруара
до 15. августа сваке године, но с обзиром на то, да се код
нас у нашим крајевима чак и концем септембра налазе скотне зечице, то се у интересу очувања дивљачи овај термин
може и продужити по одобрењу градског Савета. Изузетак
су птице селице и водене (мочварне птице), но и њих је забрањено ловити када се паре и кад леже на јајима.
Према §-има 14. и 16. ХХ. зак. чл. из године 1883. (Закона о лову) дозвољено је ловити само са пушком. Приликом
лова не сме се чинити никаква штета у усевима и расадницима. За причињену штету у смислу Закона одговара онај
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који штету учини.
На ловни терен могу се пуштати једино ловачки пси и
то онда, када их води са собом ловац, који је овлаштен да
лови. Изузимају се још чобански пси, но ови морају бити
снабдевени са клечком, која виси 8 цм. испод колена на
предњим ногама.
Према §-у 14. ХХ. зак. чл. из године 1883. имаде онај
који је овлаштен да лови да тамани на ловном терену затечене битанге псе и мачке. Закупац је дужан почетком сваке
године, а најдаље до краја фебруара пријавити градском
Савету, терен, који се у смислу закона ставља под забрану,
те тачним означењем граница простора на коме се несме
ловити. Овај се простор има мењати сваке године.
Лицитирана понуда је за лицитанта одмах обавезна, а
за град тек онда, када је одобри градски Савет.
Биљеговине и све остале пристојбе које потичу из овог
закупног одношаја сноси искључиво закупник.
Последње године трајања овог закупног уговора т.ј.
1930/31 почевши од 1. августа 1930. дужан је закупник
оставити половину од целокупног терена под забрану за
приплод. Но површину терена стављеног под забрану дужан
је са означеним границама пријавити градском савету.
Лицитанти морају пре почетка лицитације потписати
услове ове лицитације познати, и да их признају као обавезне по њих.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Миливој И. Вучетић, градски саветник.
Број: 27.
Адм.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси од стране одбора за финансије и прорачун прегледане закључне рачуне сирочадске благајне за 1924. годину.
Мита Клицин, члан проширеног градског Савета, примећује, да има у благајни сирочадског стола и ратних зајмова, који су бележени из општег новца сирочадске благајне,
које град мора накнадити сирочадима. Предлаже да се упути
градски Савет, да то утврди и да поднесе предлог о накнади,
надаље тражи, да се интереси на зајмове из сирочадске благајне тачно наплаћују.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, је мишљења, да би требало тражити информације од Министарства
Иностраних Дела, јер постоји и Мађарска и Аустрија, па валда се може доћи до наплате ма које своте.
Миливој И. Вучетић, саветник, вели, да је гр. Савет 1922.
год. поднео Министарству Финансија исказ о ратним зајмовима, али до данас није по томе ништа учињено.
Груја Грчић, члан проширеног Савета, вели, да се воде
преговори између наше државе и Мађарске о наплати ратних
зајмова, али је питање када ће се ови преговори довршити,
зато предлаже, да се усвоји предлог Мите Клицина, члана
прош. Савета.
После овога је једногласно примљен предлог градског
Савета надопуњен предлогом Мите Клицина, члан проширеног градског Савета и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада одобрава закључни
рачун и годишњу билансију са исказом резервног фонда, гр.
сирочадске благајне за год. 1924. које је претходно прегледао
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сирочадски Сто, а натпрегледао одбор за преглед закључних
рачуна, како у целини, тако и подробно, као и ставке благајничког дневника о примању издавању, те како наслове, тако
и своте исправнима нашао и уверио се о тачном вођењу књига потраживања и дуговања и најпосле билансију сирочадске благајне 1924. год. установио се 1,547,768 динара 98
пара покрића, и потраживање малолетника и скрбљеника са
1,456,492 динара 28 пара а редовни фонд сирочадске благајне са 91,244 динара 70 пара.
Каматни приход гр. сирочадске благајне предвиђен у §
99. правилника за пословање гр. сирочадске благајне у износи од 2,928 динара 32 паре има се у смислу 5 §-а XXI. зак.
чл. из 1901. год. упутити на исплату из градске сирочадске
благајне - у корист фонда за помоћ напуштене деце преко 7
година.
Уједно се упућује градски Савет, да овоме проширеном
градском Савету поднесе исказ ратних зајмова, које је бележио сирочадски сто са предлогом како да се ова свота накнади сирочадској благајни.
Најпосле се одлучујуе, да се ова одлука са свима списима има подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. одобрења ради.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 28.
После овога је председник Г. Др. Милан Миловановић,
градски начелник прекинуо за данас редовну главну скупштину и продужење заказао за 24. фебруар о.г. у 4 сата после подне. За оверовљење записника одређује Миту Клицина,
Радована Вујошевића и Милутина Стојковића, члана проширеног Савета
Узима се на знање.

ЗАПИСНИК
вођен наставно у редовној главној скупштини проширеног град. Савета,
која је одржана 24. фебруара 1926.
Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ
градски начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, заменик гр. начелника, Радивој Бокшан, градски саветник, Александар Поповић, градски саветник, Миливој И. Вучетић, градски саветник, Предраг Клицин,
градски саветник, Др. Михајло Продановић, гр. гл. фискал, Никола Плавшић, гл. град. инжињер, Станоје
Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, главни физик, Аладар Тришлер, градски рачуновођа, Ђула
Киш, градски рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, градски рачуновођа, Никола
Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, градски архивар.
Од стране муниципалног одбора: Милан Антонић, Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Лазар
Балаш, Петар Брзак, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан
Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Груја Грчић, Драгољуб Димитријевић, Младен
Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић,
Радован Каћански, Саве Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић, Др. Јован Латинчић,
Стеван Летић, Милан Малетић, Јован Милак, Петар Милак, Владимир Миодраговић, Ђока Мољац, Ђорђе
Мунћан, Мита Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Божидар Никетић, Стеван Писаревић, Др. Јефта Поповић,
Стојан Продановић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Јован Свирчевић, Коста Симин,
Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Јован Ћулум и Јоја Фратуцан.
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Бележи: Никола Лебхерц, градски подбележник.
Број 29.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник поздравивши присутну господу чланове проширеног
градског Савета, отвара за данас исправно сазвану редовну
главну скупштину. Вођење записника поверава Николи Лебхерцу, а говорнике да бележи Станислав Лазић, административни вежбеник.
Узима се на знање.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 30.
адм. 37889, 36161, 41614. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету √продаје√ 187 кат. јутара градске земље ослобођене испод удара Аграрне Реформе.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче као закључак да се
имаде хитно да настави продаја још непродатих градских
земаља које су решењем Министарства за аграрну реформу
43384. од 7./XII. 1922 враћена граду у циљу продаје за изградњу кућа за чиновничке и радничке станове и према
томе упућује се гр. Савет, нека учини све потребне предрадње, ради одржања лицитације.
Лицитација има да се обави поверенствено. У поверенство се бирају од стране ужег градског Савета два градска
саветника, један орган градског рачуноводства, а од проширеног градског савета шест представника и то: Лука Бајић,
Влада Влашкалић, Васа Јовановић-Вакин, Сава Керац и
Младен Димитријевић и Ђока Гавриловић, од којих ће двојица наизмеце да учествују при лицитацијама.
Поверенство делеговано у ствари Одржавања лицитације има да стави предлог градском Савету у погледу искличне цене, као и у погледу одобрења учињених понуда.
Лицитациони услови се имаду установити на следећи
начин:
„Савет града Новог Сада продаваће путем усмене лицитације градске земље у горњој и доњој шуми. Земље ће се
продавати на лицу места и то у парцелама од 1 до 5 јутара
најбољем нудиоцу. Расподела ових земаља може се видити у
градском грађевинском одељку и градском економском звању сваког дана за време званичних часова.
Исклична цена се установљава на следећи начин:
..............................................
Испод искличне цене земља се неће продавати.
Свако од лицитаната има пре лицитације, да положи у
руке водитеља лицитације 1000 ( једнухиљаду динара ) у име
кауције. Најбољи нудилац има на лицу места да допуни свој
вадиум на 25 % куповне цене. Ако то не учини онда ће се
иста парцела одмах да подвргне поновној лицитацији.
Остатак куповне цене има да се уплати у градску благајну у року од 8 дана рачунајући од одобрења купопродаје.
Једно лице може да купи највише 5 (пет) јутара.
Лицитација је за лицитанта одмах обавезна, а за град
по одобрењу градског Савета.
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Купац ступа у посед земљишта, након уплате куповне
цене, којом приликом имаде с њиме, градски фискал да закључи купопродајни уговор.
Градско рачуноводство ће водити рачуна о томе, дали
купци тачно уплаћују куповне цене и о томе ће подносити
извештај градском Савету.
Све трошкове, који потичу из овог купопродајног одношаја сноси купац. Порез на купљено земљиште плаћа купац
почевши од дана продаје.
У случају спора надлежан је новосадски Срески Суд,
коме се обе странке подвргавају.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 31.
адм. 2561. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
ствари продужења монтаже сталног друмског моста.
Мита Клицин, члан проширеног Савета не може да прими предлог у овој стилизацији. Град изашиље депутацију Министру Грађевина, који сада заступа г. Министра Финансија,
да од њега добије позитиван одговор, када ће се наставити
монтажа моста, па да се ако буде било потребно - у државни
буџет потребна свота за монтажу унесе. Ако ни то неби имало успеха онда [да] се приступи проучавању питања монтаже
у режији града. Министар Вера је јуче изјавио, да ће монтажа почети 1. марта, па и депутација треба да иде 1. марта,
ако се монтажа тога дана неби отпочела.
Стеван Мијатовић, члан проширеног Савета прихваћа
предлог предговорника и уједно предлаже, да се у депутацију позову сви привредни кругови наши и околна места.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, вели,
да је од људи чуо, који су видели да је у Нови Сад приспео
шлеп са алатима за монтажу моста, те да ће према томе ипак
одговарати истини изјава Г. Министра Вера.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, вели да
изјава Г. Министра Вера није била одређена, а 1. март је близу, и не види да се ради на припремама, те зато предлаже да
депутација ипак иде. Ако Влада неби одређен одговор дала,
онда да им се одмах предложи то, да монтажу моста уступе
граду. У депутацију нека се позову све култруне и привредне
корпорације у граду и околна места.
Радован Вујошевић, члан прош. Савета потврђује такођер, да изјава Г. Министра није била одређена, а и то је био
разговор приватне природе. Ко ће се бринути о мосту ако
новосађани неће. Зато предлаже, да депутација безусловно
иде 1. марта, ако се тада неби наставила монтажа.
Груја Грчић, члан проширеног Савета, је такођер за
предлог предговорника, али и до довршења моста, да се саобраћај скелама тако доведе, да се може прелазити и дању и
ноћу, па према потреби нека и град постави једну или две
скеле.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета је такођер за предлог предговорника, да скеле редовно саобраћају
и то даљу и ноћу.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, да
депутација иде у Београд само да изради што скорији наставак монтаже моста, и ако неби успела, онда да се предлог
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изнесе пред гл. скупштину, да изашаље понова депутацију
ради предаје монтаже моста граду. Разлика између његовог
предлога и предлога је само у начину извађања. Прихваћа
предлог у погледу скеле.
После овога је на молбу већине главна скупштина претворена у конференцију.
Пошто је поново отворена главна скупштина, то је прихваћен предлог Мите Клицина, члана проширеног Савета и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог
градског Савета и закључује да се неодложно депутацијом
обрати на господина Министра грађевина у циљу да се добије одлучан одговор, када ће се довршити, дотично предати
промету Новосадски Друмски мост. У колико Господин Министар Грађевина неби могао дати сигуран одговор ма из
којих разлога, нека се одмах приступи проучавању другог
решења, које би ишло затим, да се једна поновна депутација
обрати на све одлучујуће факторе молбом да се монтажа
препусти граду с тим, да исти о свом трошку доврши и да се
граду као рекомпензација предаје мост у власништво на 10
до 15 година и дозволи убирање мостарине за прелаз преко
моста кроз 15 година и то по следећим ценама:
аутомобил.................... 10 динара
двопрежна кола ............ 6 динара
〃
једнопрежна кола.......... 4
〃
благо или стока ............. 2
〃
пешаци ......................... 1
У депутацију се бирају градски начелник, технички
саветник, Др. Јефта Поповић, Др. Милорад Попов, Стеван
Мијатовић, Ђока Мунћан, Вељко Добановачки, Димитрије
Бијелић, Милан Саратлић, Васа Јовановић, Ђока Гавриловић, Сава Керац, Др. Бранко Илић, Стеван Летић, и Дака
Поповић.
Уједно се имају у депутацију позвати и сва привредна
и културна удружења у Новом Саду и околна места. Депутација има отићи у Београд 1. марта о.г. ако до тога дана
неби већ отпочела монтажа моста.
Напослетку се позива градски Савет, да учини све могуће кораке, да се превоз скелом редовно врши и то како
дању тако и ноћу.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 32.
адм. 377. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету оправке доњег обранбеног насипа између км. 1525
- 6080.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава радове око оправке доњег обранбеног наспиа између км. 1,525 - 6080 према
пројекту и трошковнику градског грађевинског одељка и за
ове радове одобрава кредит у износу од 350,000 динара и
одобрава предложене услове с тим, да се рад хитно још у току ове зиме изврши.
Проширени градски Савет узима на знање да је ради
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хитности лицитација одржана, према исходу исте рад у сопственој режији под управом градског техничког Саветника
отпочео.
Проширени градски Савет као покриће означује из
прорачуна гр. домаће благајне за 1926. из партије XIX./2.
Набавка обранбеног материјала за случај поплаве 100,000
динара, прорачун домаће благајне за 1926. осталих 250,000
динара имаду се покрити као зајам из фондова којима рукује градска Управа.
Позајмица из фондова имаде се у 5 годишњих рата од
по 50,000 дин. повратити.
Радове има недељно прегледати једна к[о]лаудациона
комисија.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 33.
адм. 2685. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара 1926.
год. поднађа на основу мњења заједничке седнице економског одбора и одбора за финансије и прорачун и мњења Одбора за одбрану од поплава свој предлог у предмету набавке
обранбеног материјала у случају поплаве.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава услове и оглас за
офертуалну лицитацију за набавку обранбеног материјала у
смислу 5 §. правилника нацрта правилника за обрану од поплаве. Овлашћује се градски Савет, да офертуалну лицитацију одржи и према исходу исте најповољнијем нудиоцу рад
изда. Проширени градски Савет као покриће означује из
позиције Дом. благајне за год. 1926. XIX./2. „набавка обранбеног материјала за случај поплаве 160000.- динара.
Уједно се упућује градски Савет, да сваки набављени
предмет жигоше и да пропише, ко ће ове предмете имати
чувати ко ће за њих бити одговоран.
О томе се градски Савет ради даљег поступка изводом
из записника извештава.
Број: 34.
адм. 2690. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара 1926.
године подноси предлог на основу мишљења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора у ствари
преноса кредита.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по са[с]лушању мишљења
економског и финансијског одбора прихваћа предлог градског Савета и према томе решава, да се у сврху што бољег
одвођавања бара на Клиси и Сланој Бари шмрк на ЈосимФоку стави у погон и да се за покриће потребних трошкова
из прорачуна 1925. на терет рубрике XX. одвођење баруштина око града одржавање одводних канала на позицију
Шмрк на Јосимфоку пренесе 60000 дин. (шесдесетхиљада)
динара.
Извршење тог налога поверава се град. Савету.
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Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 35.
адм. 41042. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе фирме Мирко Штајнер и Синови трг. са дрвима, да јој се ради проширења већ додељеног јој земљишта на
великом лиману продаду у непосредној близини исто 1200 кв.
хв. градског земљишта.
Молбу своју образлаже фирма тиме, што јој је садање
земљиште, које је натоварено готовом робом постало усљед
изградње стругаре тескобним и постоји и опасност од пожара
јер чим се стругара буде ставила у погон, мора ће се према
извештају градског грађевинског одељка број 537/Г.Г.О. 1925.
/адм. 1925. а према пожарним прописима да уклони грађевни материјал свуд унаоколо око парне стругаре у даљини
од најмање 10 метара од исте, те би тако даљи развој ове
индустрије без довољне површине земљишта постао илузорним. Осим тога сам рентабилитет овог подузећа захтева, да
ова парна стругара у коју је инвестирано 500,000 динара
стално буде у погону и без већег прекидања рада и то ће
само тако моћи, да се постигне, ако стално буде у приправности око 6000 м2 непрерађеног дрвета (балвана) што се на
садањем земљишту не може да истовари.
Извештај поверенства гр. сенатора, које је 11. јануара
1926. године изашло на лице места и констатовало, да је изградњом парне стругаре, које је и иначе претоварено готовом
робом (грађом и сличним грађевним дрветом) постало још
тескобније и да доиста прети озбиљна опасност од ватре, ако
се у најближој околини стругаре не обезбеди празан простор
свуд унаоколо око парне стругаре у даљини од најмање 10 мет.
као што то пожарни прописи захтевају.
Димитрије Бијелић, члан проширеног Савета, изјављује
да је био у поверенству, које је имало да установи потребу
проширења пилане и поверенство је установило, да је проширење потребно. Када три гатера раде, онда треба безусловно
тражено земљиште за складиштење непрерађеног материјала за преко зиме када је довоз Дунавом онемогућен. Услови
о првој продаји су извршни и жале да у заједници са градом
и Дирекцијом Државних Железница у Суботици направе вијадукт испод пруге иза каменичке улице.
Дакле подузеће се развија, те му продајом земље треба
омогућити и даљи развој.
После овога је предлог градског Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да налази, да је молба фирме Мирко Штајнер и синови трговаца дрвима оправдана, и да је вољан, да им прода затражено земљиште и то путем усмене јавне лицитације. Услови лицитације су следећи:
1/ Исклична цена 75 динара по квад. хвату.
2/ земљиште се може употребити само у индустријске
цељи с тим ограничењем, да се искључује индустрија лако
запаљивих артиклова и експлозива.
Сваки од лицитаната има да положи пре лицитације у
градску благајну 4,500 динара и на самој лицитацији да прикаже водитељу лицитације признаницу о уплаћеној кауцији.
3./ Сваки од лицитаната има пре лицитације, да поднесе технички опис и план о пројектованој индустрији. Исто
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тако има пре лицитације да изјави, да су му услови лицитације познати и да пристаје да се по њима надмеће.
4./ Куповна цена има да се уплати у градску благајну у
року од 8 дана рачунајући од уручења правомоћне одлуке о
купопродаји.
5./ Осим куповне цене има купац да сноси трошкове
насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
6./ Пројектоване зграде и инсталације имаду да се успоставе у року од две године, рачунајући од правомоћности ове
одлуке а као гаранција за ову обавезу има да служи кауција
од 10000 динара, која ће се свота вратити купцу чим се одазове обавези у погледу изградње и успостављања индустрије.
7./ Купац има да изгради на купљеном земљишту градње и инсталације тачно према стручном опису и пројекту
(нацрту) који је прикључен молби и да запосле онолико раденика, колико је у техничком опису наведено.
8./ купљено земљиште има да служи једино у оне цељи,
у које је купцу додељено право власништва не може се преносити на друго лице, једино у оправданим случајевима, дозволом проширеног градског Савета.
Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 2, 4, 5, 6, 7, 8, ових услова, као и онда ако без разлога и
пристанка града обустави рад у својој индустрији, биће властан град, да продато земљиште уз враћање куповне цене
без камате одузме од власника и позива га, да уклони оданде у року од 1 године све зграде и инсталације, јер ће у противном случају, све оне да пређу у власништво града, без
икаква права на оштету.
Купац и правни наследник његов дужан је да тачно
извршава и испуњава о свом трошку све оне наредбе, које
буде надлежна власт издала из здравствених разлога или из
обзира на јавну сигурност од пожара, као и оне наредбе,
које буде грађевна власт издавала приликом подељивања
грађевне дозволе.
Ограничење права власништва садржана у тачкама 2,
4, 5, 6, 7, 8 ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
Купац и правни наследник његов дужни су да одговарају за сву ону штету, коју би град Нови Сад претрпио усљед
неодржавања или прекорачења услова овог уговора. Сви
трошкови око ове купопродаје уговор, таксе и слично терете
купца.
Све спорове из овог купопродајног одношаја има да
решава срески суд и оне судске власти, које ће се на његово
место поставити.
Лицитација је за лицитанта одмах обавезна а за град
по одобрењу градског Савета.
Опуномоћава се градски Савет, да учини све припреме
ради одржавања ове лицитације.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 36.
адм. 40655. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету бесплатног уступања градског земљишта Министарству Пољопривреде и Вода за подизање Градинарско-Цвећарске школе.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Одлуком својом број 17/16438-21964-23647/1922. бесплатно је уступио град Нови Сад Министарству Пољопривреде и Вода за успостављање градинарско-цвећарске школе 10 кат. јутара градског земљишта на футошком друму
поред државне болнице.
Горепоменутом овом бесплатно уступање овог градског
земљишта и уговором који је постављен на темељу ове одлуке
поставља се и обавеза Министарству Пољопривреде и Вода,
да подигне на том земљишту пројектоване школске зграде и
остале инсталације у оном обиму, како то захтевају потребе
једне установе ове врсте и то у року од две године рачунајући од дана склапања уговора.
Уговор о бесплатном уступању овог земљишта закључен
је између града и Министарства Пољопривреде и Вода 11.
априла 1922. године. Према томе је термин за обавезу успостављања пројектоване школе и споредних зграда истекао
11. априла 1924. године.
Град Нови Сад, када се одлучио, да донесе ове огромне
материјалне жртве да бесплатно уступи држави за градинарско цвећарску школу 10 кат. јутара најбоље своје земље, и на
једном од најугледнијих и најрепрезентативнијих места учинио је то драговољно и радо, јер је био вођен мишљу, да изађе у сусрет држави и да јој омогући, да у Новом Саду, срцу
Војводине и њене пољопривреде успостави једну потпуну
савремену установу ове врсте.
Ради тога је и форсирао изградњу школе на додељеном
земљишту обраћао се у више маха Министарству Пољопривреде и Вода, скрећући пажњу на обавезе, које је примио.
Чинећи све ово у најбољој намери руковођен једино том
жељом, да се ова корисна установа успостави у Новом Саду.
Ценећи дакле у потпуној мери значај и важност њезин,
јер је позвана да шири међу народом корисна знања из пољопривреде по сваку цену жели, да се она подигне у Новом
Саду, средишту војвођанске пољопривреде, а увиђајући с
друге стране да су не само у ове цељи, него и у многе друге,
куд и камо важније и потребније инвестиције предвиђене
суме морале да се бришу из државног буџета, усљед тешких
финансијских прилика, проширени градски Савет решава
да стави ван крепости допис градског Савета упућен Министарству Пољопривреде и Вода под бројем 33989/адм. 1924.
а којим је решено, да се захтева строго извршење услова о
додељивању дотичних земљишта и да се рок за изградњу градинарско цвећарске школе продужи до 31. децембра 1927.
године с тим додатком, да сва остала наређења одлуке проширеног градског Савета 17/16438, 21964, 23647/1922.
остају и надаље на снази.
Продужење рока има се навести на ориги[на]лан уговор
са додатком, да је у случају спора по овом предмету надлежан срески суд.
О овом се извештавају Министарство Пољоприведе и
Вода, градски фискал и градско економско звање.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 37.
адм. 31426, 37756, 40379 од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара о.г.
подноси на основу мишљења одбора економског, финансијског и правног свој предлог у ствари бушења 6 комада дубоких бунара.
Лазар Балаш, члан проширеног Савета, се не задовоља-
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ва тиме, да се два обична бунара само затворе и на њих стави пумпа, већ тражи да се избуше дубоки бунари, пошто вода
и у једном и у другом бунару није добра а и бунари су искварени. Није противан да и нова насеља добију дубоке бунаре,
али треба пре свега задовољити потребе у граду.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета прихваћа
предлог предговорника, јер је за пиће потребна добра и здрава вода.
Др. Милорад Попов, члан проширеног Савета тражи да
град избуши више јавних бунара. Предлаже, да се упути градски Савет, да поднесе програм за бушење дубоких √артеских√
бунара за неколико година унапред.
Лука Бајић - Микан, члан прош. Савета, вели, да се у
погледу места где се буши бунар гледало на протекцију, па је
на тај начин и бушење бунара добио један градски представник, који је ове радове извео хрђаво. На Сланој Бари је вода
хрђава, те се онде мора један бунар избушити, такођер тражи да се и у другом крају у граду буше бунари.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета тражи,
да се вода из ова два обична бунара хемијски прегледа, па
ако је здрава да се бунари само засводе. И он је чуо да је око
бушења бунара било протекције зато моли Г. градског Начелника да то извиди.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, вели, да се
хемијском анализом не може установити да ли је вода и питка. Остаје при своме предлогу да се сви бунари дубоко избуше,
јер што је дубље то је здравија.
Никола Плавшић, технички Саветник, вели, да се сваке
године прави програм за бушење бунара и да се бушење увек
издаје путем лицитације. Код сваког слоја се биолошки испитује и у грађев. одељку има за сваки бунар ознака слојева
земље. Такођер прихваћа предлог Др. Бранка Илића.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, моли, да
се и започети бунари такођер дубоко избуше.
Предлог Градског Савета допуњен предлогом Др. Бранка
Илића, је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мњења економског, финансијског и правног Одбора прихваћа предлог градског Савета и решава да се у сврху снабдевања са здравом
пијаћом водом избуше дубоки бунари на следећим местима:
1./ на Кисачком путу пред баракама
2./ на углу Београдске и Кајмакчаланске улице,
3./ на Видовданском насељу;
4./ на насељу код Шулцовог млина,
5./ на Сланој Бари и
6./ на Темеринском друму око броја 73.
У име трошкова одобрава се свота од 144,000.- динара,
која се свота има из ставке непредвиђених издатака одбити.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела Одељењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 38.
адм. 41690. од 1925. 2659. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. фебруара 1926. подноси предлог на основу мишљења Одбора за установљење електричне јединице и заједничке седнице Одбора Економског, финансијског и правног у ствари прегледа електричне централе.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
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трошковник комисије установи Одбор за контролу електричне
централе са гр. Саветом, који ће комисији давати и упутства.
Предлог гр. Савета, допуњен предлогом Мите Клицина
једногласно је примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по предлогу одбора за установљење електричне јединице и по саслушању мишљења економског и финансијског одбора прихваћа предлог градског
Савета, а према томе решава да се за преглед пословања
Новосадског Електричног д.д. изашаље једна стручна комисија, којој се ставља задатак да прегледа цело пословање и
да констатује јели се електрична централа придржавала односно у којим тачкама је одступила од уговора, склопљеног
са градом.
Тај преглед имаду извршити по саслушању и упутствима одбора за електричну централу и градског Савета инжињери Славко Бокшан, и Лаза Поповицки, који имају у року
од 30 дана да поднесу извештај.
Трошкове комисије ће установити одбор за електричну
централу са градским Саветом за чега се одобрава предбјежно свота од 30,000 (тридесетхиљада) динара, која се свота
има из рубрике непредвиђених издатака покрити.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 39.
адм.
Градски економски саветник подноси свој предлог у
предмету издавања под закуп гр. пашњака за 1926. годину.
Никола Плавшић, технички саветник предлаже да се
пашњак лево од пута који води на „Штранд” не издаје, јер су
краве прелазиле преко насипа на Дунав кварили тако, да
град има од туда више штете но користи.
Јован Лакић, градски саветник вели, да се овај пашњак
неће издавати краварима већ воларима, који своје волове не
поје на Дунаву.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног гр. Савета предлаже, да се тај пашњак изда за орање или за сенокос, за пашу
никако, за пашу никако јер су краве исквариле, не само насип него и пут, који води на „Штранд”.
Лазар Балаш, члан проширеног Савета тражи, да се
овај пашњак да мађарима као и до сада.
Александар Поповић, градски саветник, предлаже, да
се ова[ј] предмет скине с дневнога реда и упути гр. Савету,
да поднесе свој предлог, јер пред Саветом није био.
Јован Лакић, градски саветник предлаже, да се не скине с дневнога реда, пошто је врло хитан.
Лука Бајић, Миканов, члан проширеног Савета предлаже, да се забрани паша оваца после 7 увече.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета није мислио да данас изнесе ствар овчара, али када је већ реч о њима скреће пажњу Г. градском начелнику на то, да они чине
велику штету на усевима и уједно моли, да се њиховим жалбама не обраћа велика пажња, јер су они опште познати као
потричари. Напомиње, да је народ врло хрђаво схватио, када
је г. градски начелник поводом молбе овчара са њиховим
представницима изашао колима на лице места, да извиди
узроке зашто је један овчар, који је ухваћен на штети кажњен, тим пре што се са тиме прејудицирало решењу великог
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капетана и што је г. градски начелник ставио чиновника на
бок, а кривца на седиште остраг. Ово се неда ни са правног
гледишта правдати, јер у пољским изгредима кажњава у првом степену ред. вел. капетан и тек онда предмет дође пред
градски Савет, као другостепени форум може г. градски начелник поступити. Пре пак никако.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели, да г.
Др. Јефта Поповић, није добро информисан. Што се тиче његова излажења на лице места примећује, да је он градоначелник за све грађане, па и за овчаре и дужност му је да извиди
и њихову жалбу. Они нису били код њега, да моле да се кажњеноме казна опрости, већ да се установи, дали су оправдане жалбе против њих.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета протестује
против тона, којим је г. градски начелник на његове примедбе одговорио и изјављује, да му није била намера да вређа.
На ово му је г. градски начелник због поновног оштрог
и темпераментног говора у горњем смислу, што је међутим
све било ван дневнога реда и због непокоравања овом наређењу и настављања говора у горњем тону и начину кажњава
га са укором.
После овога је предлог градског Савета са допуном
предлога Николе Плавшића, техничког Саветника једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада установљује услове
усмене јавне лицитације за издавање пашњака овако:
1./ Закуп траје од 1. марта 1926. до 2. фебруара 1927.
године.
Исклична цена се установљава за
I. пашњак од градске кланице до затоња,
у своти од...........................................................дин 7,000
II. пашњак од затоња до Јосимовог фока
у своти од...........................................................дин 4,000
III. пашњак т.зв. „четир крајцаре бедем”
у своти од...........................................................дин 5,500
IV. пашњак између каћске и каналске долме т.зв. „Топлик”
у своти од...........................................................дин 4,500
V. пашњак лево од пута на Штранд између заграђеног
парка и пута, који води на нове дрваре
у своти од..........................................................дин. 6,500
VI. један део пашњака око електричне централе
у своти од..........................................................дин. 2,000
2./ Закупници имају право само на пашу и ускраћено
им је ловљење рибе или нанашања квара и штете на шумском дрвећу, зато је дужан закупник по истеку закупнине у
потпуном реду и неоштећено вратити граду пашњак.
3. За сваку квар и штету нанешену дрвећу или на остали начин, одговарају закупници према пропису одређеним о
закону о шумама.
Закупник је дужан строго се придржавати свих наређења, које му прописује Закон и наредбе о риболову, као и
наређења садржаних у овим условима и у случају ма каквог
прекршаја од стране закупника, у праву је град истога казнити, уговор о закупу разрешити и на штету закупника, без
лицитације и без нарочито прописаних услова, другом закупнику издати тиме, да прекршитељу уплаћену закупнину задржи, без да би прекршитељ имао права на икакву оштету.
4./ Уколико би град одузео од закупника један део пашњака и исте употребио у друге цељи, то ће се закупнина снизити у сразмеру према одузетој количини.
5./ Без претходног предстанка градског Савета закуп-
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љен пашњак се не може издати у пазакуп.
6./ Трска на сачињава предмет закупа. Иста припада
граду и према томе закупници одговарају за сву штету, што
би њихова стока починила.
7./ Сваки од лицитаната има пре лицитације да уплати
у градску благајну 1000 динара у име кауције, а на самој лицитацији да преда водитељу лицитације признаницу о уплаћеној кауцији. Остатак излицитиране √закупнине√ има најбољи нудилац одмах по одобрењу лицитације у градску благајну уплатити.
8./ Лицитациона понуда је одмах обавезна за најбољег
нудиоца а за град тек по одобрењу градског Савета.
9./ Биљеговина, пристојба и све могуће трошкове овог
закупа сноси закупник.
10./ У случају парнице надлежан је за обе странке овдашњи срески суд.
11./ Лицитанти морају пре почетка лицитације са уплатом кауције потписати услове лицитације и са својим потписом признати, да су им услови лицитације познати и да пристају да се по њима надмећу.
Пашњак лево од пута на „Штранд” се може издати краварима, јер се прелазом марве квари пут и дунавски насип.
О овоме се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 40.
Пошто је дневни ред данашње редовне главне скупштине исцрпљен, то председник Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник затвара за данас исправно сазвату редовну
главну скупштину и за оверовљење записника позива
ГГ. Др. Милорада Попова, Драгољуба Димитријевића, и Луку Бајића-Бајинова, за дан 22. марта о.г. у бележничком звању.
После прочитања оверовљава се, 22. марта 1926. године у 11 сати пре подне у бележничком звању.

Никола Лебхерц, с.р.
гр. подбележник.

Др. Миловановић, с.р.
градски начелник.

Лука Бајић, с.р.
Милутин Стојковић, с.р.
Примећујем, да је моје име из
„присутних” на овој скупштини
изостало, иако сам био присутан
Др. Милорад Попов, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 18. марта 1926. године.
Председник: Др. Милан Миловановић, градски начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. градског начелника, вел. бележник, Миливој И. Вучетић, градски саветник, Радивој Бокшан, градски саветник, Др. Стеван Дамјановић, градски саветник,
Предраг Клицин, градски саветник, Др. Михајло Продановић, градски фискал, Никола Плавшић, технички
саветник, Раденко Радић, заменик вел. капетана, Стојан Стакић, приседник сирочадског стола, Аладар
Тришлер, заменик, главног рачуновође, Ђула Киш, зам. гл. гр. рачуновође, Стеван Хабербуш, градски
рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гл. гр.
архивар, Јосиф Пајц, гл. благајник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног Одбора: Илија Аврамовић, Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Петар Брзак,
Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки, Др. Бранко Илић, Васа
Јовановић, Јоца Јовановић, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Илија Крстић, Др. Јован Латинчић, Александар Нађ, Јован Летић, Стеван Летић, Милан Малетић, Стеван Мијатовић, Јован Милак, Ђока
Мољац, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Божидар Никетић, Паун Обрадовић, Васа Пејић, Јован
Перваз, Никола Петровић, Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић,
Стеван Радивојевић, Тома Ракић, Др. Ференц Реш, Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић,
Јован Ћулум, Фрања Цидлик, Никола Николић, Никола Мунћан, Др. Мита Арадски, Лука Бајић-Миканов.
Бележи: Јован Лакић, велики бележник.
Број: 41.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник, поздравивши присутну господу чланове проширеног
градског Савета, отвара за данас исправно сазвату скупштину проширеног Савета града Новог Сада. Вођење записника
поверава Јовану Лакићу, вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц, градски подбележник.
Уједно пријављује, да су накнадно стављена на дневни
ред два предмета и то: 1.) предлог градског Савета у предмету
молбе Николе Плавшића, техничког саветника, да му се додели кућиште и предлог градског Савета у предмету трошкова
за банкет приређен у почаст високих гостију на дан прославе
100 годишњице рођења Др. Светозара Милетића и да је Радован Вујошевић, члан проширеног Савета поднео благовремено интерпелацију у ствари издате сведоџбе о завичајности
и држављанству Александру Лихтшајну, која ће се у смислу
§-а 14. гр. статута претрести на крају дневнога реда.
Узима се на знање.
Број: 42.
Господин градски начелник подноси свој извештај о
раду градске управе.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, види из
извештаја, да се о свему води брига. Примећује да у погледу
изнесених намера задржава слободне руке. О канализацији,
водоводу и тржницама, колико [год] били важни, за сада је
рано говорити, бар док се не среди наше валутно и пореско
питање. Код издавања зајмова из сирочадског стола се већ
више обраћа пажња нашим људима, само упозорава, да се
пази на прописе у погледу гаранције, да се неби доживила
изненађења.
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Фрања Цидлик, члан проширеног Савета, не види из
извештаја, да се води брига о чишћењу улица. Моли, да се
простор пред железничком станицом пред долазак возова
полије и почисти и да се споредне улице бар једанпут недељно чисте.
Јован Лакић, вел. бележник вели, да се улице чисте по
утврђеном програму. Док је још зима улице се не могу поливати, јер се вода смрзне и онда је опасно како за људе, тако
и за теглећу марву.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, пита када
[је] и по чијој дозволи набављен кречњак, којим се калдрмише Стрељачка улица.
Никола Плавшић, технички саветник, вели, да је кречњак набављен још прошле године, нешто га је још преостало,
но да се сада оваки камен више не набавља.
Никола Петровић, члан проширеног Савета, вели, да
неће никад бити лако спровести водовод и канализацију, па
зато предлаже, да се представништво већ сада озбиљно позабави овим питањима.
Никола Плавшић, технички саветник, вели, да је његов
предлог у погледу водовода и канализације био прошле године скинут с дневнога реда с тим, да се после 6 месеци поново
изнесе. Ова се питања стално држе на дневном реду и њихово
решење зависи од представништва.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета се нада
да ће гг. градски начелник и технички саветник питање водовода и канализације темељно проучити. Протестује против
чишћења улица у 1 сат. Поливати се може сада, јер вода не
мрзне. Недостатке не могу пријављивати представници, већ
градски органи дужни пазити на то.
После овога је једногласно одлучено, да се извештај градског начелника
узима на знање.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 43.
адм. 43043, 44042/1925. и 839, 3702/1926.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта ог. - на
основу мишљења економског, финансијског и правног Одбора - подноси свој предлог у ствари штатута Творнице Плина
Града Новог Сада.
Радован Вујошевић, члан проширеног град. Савета је
против оправке фабрике гаса, када град иде затим, да раскине уговор са електричном централом и да је преузме, да се
пре отпочињања оправке фабрике гаса комисијски установи,
ко је крив, да је фабрика запуштена тако, да је за њезину
оправку потребно 750,000.- динара.
Др. Јефта Поповић, предлаже некоје измене у нацрту
штатута и не слаже се са предговорником. Преузимање електричне централе ће бити предмет судског спора, који врло
дуго траје а питање [је], дали ће град моћи и остварити своје
жеље. Па и ако би граду успело, да добије елек. централу и
онда би фабрика гаса могла радити. Фабрика гаса се треба
да стави у погон већ и зато, да би се електрична централа
нагнала на попуштање. Нерестаурирана, фабрика пропада и
нас ће онда моћи повући на одговорност.
Коста Симин, члан проширеног Савета, вели, да је овај
предлог само конзеквенција већ ранијег решења овог представништва, да се фабрика гаса стави у погон. Сада је само
питање како, да се њима управља. По прорачуну се очекује
од фабрике гаса 3-400,000.- динара чисте зараде. Она је по-

18. МАРТ 1926.

45

требна и ни најмање неће сметати електричној централи. Једно је чисто градско предузеће, а друго је страно. Разлаже историјат спора града са електричном централом.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, поново
моли, да се пре отпочињања оправке комисијски установи
штета на фабрици гаса и кога терети кривица зато.
Др. Јован Латинчић, члан проширеног Савета сумња у
успех фабрике гаса. Пребацује да се овај статут није разделио свима члановима или да се бар претресао у одборима.
Статутм се ствара нека мешавина управе и то не може тако
остати. Моли, ако је могуће да се статут врати одбору, да га
поново проучи.
Никола Плавшић, гехнички саветник, вели, да фабрика
гаса и електрична централа неће једно другом шкодити. У
Новом Саду је потрошња гаса велика, да је њезин погон осигуран. Одговорности за фабрику нема, јер када се нешто не
одржава то и пропада, фабрика гаса вреди данас око 800,000.динара, а када се оправи моћи ће град добити за њу око
3,000,000 динара. Што се тиче само статута о управи вели,
да га је већ четир пута проучавао. Предлаже да се предлог
са допуном предлога Др. Јефте Поповића прими изабере
одбор.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се прими статут са допуном Др. Јефте Поповића и да се прва
три члана изоставе. Уколико се у пракси покажу недостатци,
то ће се према томе изменити. Предлог Радована Вујошевића
прима тако, да економски Одбор одреди Одбор, који ће испитати у каквом се стању налазила фабрика гаса када је преузета и у каквом [је] стању данас.
Предлог градског Савета допуњен предлогом Др. Јефте
Поповића и Мите Клицина је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мишљења
економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог гр. Савета и одобрава штатут за Творницу Плина Града
Новог Сада.
Штатут творнице плина Новог Сада
Чл. 1. Званични назив градскога предузећа за производњу плина је: Градска Творница Плина Нови Сад. Пословима ове творнице руководи управни Одбор, који бира проширени градски Савет на основу 85. §-а градског организационог штатута. Председник је Управног Одбора свагдањи
градски технички саветник, али ако градски начелник присуствује у седници Управног Одбора, њему припада право
председавања у смислу 42. §. градског организационог штатута.
Чланови су Управног Одбора Градске Творнице Плина
сем председника: свакдањи градски економски саветник и
шест чланова, које изабере Проширени Градски Савет из
своје средине.
Члан 2./ Чланови Управног Одбора Творнице Плина
одговарају солидарно материјално за све штете Творнице
Плина, које се нанесу њиховом кривицом.
Чл. 3./ Управном Одбору је дужност да контролише
управљање творнице Плина и да јој обезбеди несметани погон тиме, што у смислу трговачких обичаја поступа у решавању свих питања. Он се уједно стара да управитељ творнице стручно и тачно а према упутствима одбора врши своју
дужност.
Чл. 4./ На основу чл. 3 овога штатута управни одбор
творнице плина потпуно самостално и коначно одлучује о
набавкама потрошеног материјала и о свим другим инвести-
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цијама, које су у вези са творницом плина. Исто тако овај
одбор одлучује и о продаји споредних продуката и целог инсталационог материјала и инвентара за потрошаче. Самостално поступа и у свима стварима, које утичу на рентабилност
Творнице Плина. Све то пак решава у оквиру установљеног
и од Проширеног Градског Савета одобреног предрачуна
Творнице Плина, држећи се строго законских прописа о набавкама и продаји материјала.
Чл. 5./ Управни Одбор Творнице Плина држи своје
седнице месечно најмање 2 пута. Седнице управног Одбора
могу се сазвати и више пута по потреби и по наредби председника Управног одбора, или уколико сазив затраже бар 3
члана одбора. Одбор решава већином гласова присутних
чланова. За доношење правоважних одлука потребно је да
увек буде присутно свагда бар 5 чланова. У случају, да су
гласови на једнако подељени, одлучује глас председника.
Управни Одбор може највише 20 од сто чисте добити
Творнице Плина употребити за награде чиновништва и чланове Одбора. Раздеобу награде извршиће одбор на својој
седници, на којој ће саставити годишњу билансу. Билансу,
као [и] раздеобу награде одобриће Проширени Градски Савет по саслушању предлога градског економског и финансијског одбора.
Чл. 6./ Управитељ творнице је извршилац закључака
Одбора Творнице Плина. Самосталан делокруг имаде искључиво у унутарњим техничким питањима, које се тичу текућег управљања творнице. Према томе може самостално да
изврши мање радове и набавке и да из домаће касе исплаћује суме до 10,000.- динара. Исто тако самостално извршује
радове око инсталације код приватних потрошача. О горњем
самосталном раду и исплаћивању дужан је управитељ творнице у првој наредној седници управног одбора поднети
извештај и затражити накнадно одобрење. Градски Савет
има право да путем рачуноводства свагда испита пословање
и рачуне Творнице Плина и да учини потребна расположења
за случај, да пословање не одговара законским прописима и
да су угрожени градски интереси.
Чл. 7./ Управитеља Творнице бира Проширени Градски
Савет на основу - предлога Управног Одбора Творнице Плина. Књиговођу и благајника именује градски Савет на предлог управног Одбора Творнице Плина. Мајстора плинаре, монтера, машинисте, браваре, ложаче, и послужитеље именује
Управни Одбор Творнице Плина на основу предлога управитеља. Надничаре прима и отпушта управитељ творнице.
Чл. 8./ Берива управитеља творнице, књиговође и благајника установљава градски Савет по квалификацији и по
годинама службе, на основу градског штатута, о принадлежностима градских намештеника. - Берива осталог особља
установиће управни одбор Творнице Плина на основу предлога управитеља и у оквиру предрачуна Творнице Плина по
одредбама штатута о принадлежностима градских намештеника.
Чл. 9./ Службено особље Творнице Плина чине:
а./ управитељ творнице са потпуном факултетском
спремом (дипломирани машински инжињер) са станом, огревом и осветлењем у натури.
б./ књиговођа са матуром средње школе, трговачком
академијом или сличним образовањем и најмање трогодишњом праксом, са станом, огревом и осветлењем у натури.
в./ благајник и инкасант са бар 4 разреда гимназије
или реалке и трогодишњом праксом. Он мора положити кауцију од динара 10,000.- у артијама од вредности.
г./ мајстор плинаре са бар 10 годишњом праксом у
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једној творници плина, са станом, огревом и осветлењем у
натури.
годишњом
д./ главни монтер, стручно лице да бар
праксом у којој творници плина, са станом огревом и осветлењем у натури.
ж./ потребан број монтера, бравара, ложача и надничара.
Шеф свих намештеника и целокупног особља је управитељ творнице, а непосредан шеф управитеља је председник управног одбора за Творницу Плина. Дисциплинарне
одредбе за градске службенике и намештенике важе у свему
и за Службенике Градске Творнице Плина.
Чл. 10./ Творница Плина сматра се као засебно градско предузеће, због чега се управљање ове творнице врши
потпуно одељено од осталих градских установа са засебном
благајном и засебним књиговођством. Дужност Управног Одбора Творнице Плина [је] свакога месеца бар једанпут прегледати и стање благајне записнички установити.
Управитељ Творнице Плина дужан је билансу свакога
месеца до 15. ога одбору поднети и убрани новац у градску
благајну положити. Градска благајна је дужна те уплаћене
своте од осталог градског иметка засебно руковати.
Чл. 11./ Чист добитак Творнице Плина има се употребити према одлуци Проширеног Градског Савета, која ће
своју одлуку донети на основу предлога Градског Савета.
Чл. 12. / Материјал, који се налази на слагалишту и
који ће се још набавити, мора се укњижити у нарочиту књигу за материјал. Књижење, примање и издавање материјала
врши само књиговодство Творнице Плина.
Чл. 13./ Инвентар Творнице саставља и с њима управља књиговођа под личним надзором Управитеља Творнице
Плина.
Чл. 14./ Сва питања јавног осветљења спадају у делокруг Градског Савета и према томе у свим питањима важе
решења Градског Савета, донета на основу прописа градског организационог штатута.
Чл. 15./ Творница Плина даје граду јавно осветлење,
као и плин за све градске потребе у опште по цени коштања.
Чл. 16./ Проширење главног цевног вода одобрава Проширени Градски Савет на основу предлога Управног Одбора
Творнице Плина. Ако проширење цевнога вода тангира интересе приватника, евентуалне оштете сносиће Творница
Плина.
Чл. 17./ Творница Плина дужна је давати плин приватницима само у случају, ако у близини већ постоји цевни спровод. Трошкове цревнога вода од главног вода до плинаре
сносиће странка, али прикључни вод остаје својина Творнице Плина.
Чл. 18./ Творница Плина има права ускратити давање
плина приватницима код којих се приликом испробања установило, да тај спровод не одговара захтевима. Прикључни
спровод од главнога вода до плиномера могу извршити само
органи Градске Творнице Плина.
Чл. 19/ Употреба плиномера је обавезна и Творница
Плина је власна да за употребу тих сатова зарачуна месечну
кирију. Сви плиномери могу бити само својина Творнице
Плина.
Чл. 20./ Цену плина за приватне потрошаче одређује
Градски Савет на основу предлога Управног Одбора Творнице Плина.
Чл. 21./ Управни Одбор Творнице Плина дужан је до
15.-ог августа сваке године путем Градског Савета поднети
предрачун за идућу годину Проширеном Градском Савету на
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одобрење. Закључни рачун мора Одбор Творнице Плина Проширеном Градском Савету поднети сваке године до 15.-ог
фебруара путем Градског Савета.
Уједно се позива економски Одбор, да изабере један
ужи одбор, који ће да установи у каквом је стању преузета
фабрика гаса а у каквом се стању налази данас. Ово се мора
извршити пре почетка њезине оправке.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 44.
адм. 16395, 29706. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету отписа Министарства Унутрашњих Дела број 1904/1925.
у ствари измене градског статута о баждарењу.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада мења статут о баждарењу према примедбама Министарства Трговине и Индустрије, број 12792/III. од 3. новембра 1924. године овако:
1./ Члан 7. статута мења се и гласи:
„Дисциплинска власт при донашању одлуке по кривицама из претходног чл. 5. и 6. дужна је затражити и мишљење контроле мера.”
2./ чл. 8 статута мења се и гласи:
„Место баждара буради уврштено је у погледу положаја
у групу званичника.”
3./ Изоставља се чл. 11. статута.
Пошто је у новом градском статуту о пензијама изречено, да су чланови пензионе установе гр. службеника сви они
службеници, чија су места предвиђена организационим статутом а под „организационим статутом” се имају разумети не
само статут о организацији градске управе, већ сви статути,
који говоре о организацији било којег звања, то поводом ове
одлуке није потребна и допуна градског организационог статута.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Банат, Бачку и
Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 45.
адм. 42215. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси свој предлог у предмету молбе шефова одељења, ради
установљења репрезентационог додатка од 2,000.- динара
месечно.
Коста Симин, члан проширеног Савета предлаже, да
[се] овај предмет врати одбору пошто одбор није донео свој
предлог.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, предлаже,
да се спроведе редукција особља и да се повећа радно време,
а онда се повећају плате, и то тако, да се не износи ово питање сваке године пред представништво.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, придружује се предлогу предговорника. Жали, да чиновници морају
да раде за малу плату, али ту за сада не може помоћи док
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влада ова велика економска криза.
ОДЛУКА:
Овај се предмет скида са дневнога реда с тим, да се
има изнети пред економски одбор, ради подношења мњења.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 46.
адм. 37869. од 1925.
Градски Савет на основу предлога економског, финансијског одбора подноси услове за издавање у подузеће обављање стрводерских послова.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању економског,
финансијског и правног одбора подноси предлог градском
проширеном Савету нека изрече да установљава текст уговора за издавање у подузеће стрводерских послова под овим
условима:
1./ Град Нови Сад издаваће под закуп путем офертуалне лицитације најбољем нудиоцу све стрводерске послове,
као и послове око чишћења нужника, јази, канала и изнашање фекалија (гована) .... закупник је дужан да у том својству
врши све послове, који му падају у делокруг и то како у унутрашњости (интравилану) тако и на спољним деловима (екстравилану) града уз плаћање годишње закупнине у гр. благајну у тромесечним оброцима упапред.
2./ Дужан је закупник да бесплатно чисти: клозете, и
канале у свим оним зградама, које су својина града, у свим
школским зградама, које град одржава и оправља, како у
интравилану, тако и у екстравилану, као и у оним зградама,
које ће град да прими у своје руковање за време трајања
овог уговора.
Предузимачу спада у дужност, да извршава наређења
град. ред. капетаније, које су издате у погледу дезинфекције
канала, са дезинфекцијоним материјалом добивеним од града.
Приватна лица, друштва и надлештва плаћају за чишћење клоака и изнашање фекалија следеће пристојбе:
а./ код клоака, где се кола за изнашање фекалија могу
сместити непосредно уз саму јаму ...............................60 дин.
б./ код клоака, где кола не могу да пристану тик уз
саму јаму.......................................................................75 дин.
У оба горња случаја подразумева се буре са запремином од 7 ½ хл.
В./ за чишћење загушених клозетских канала по текућем метру дин. 15.
За нова гвоздена кола као и за стара гвоздена кола
плаћа се по колима а.б ...............................................120 дин.
Предузимач је дужан, да набави у року од 6 /шест/
месеци још 2 /две/ цистерне, које пропише гр. грађевински
одељак.
Фекалије се могу изнашати само оним улицама, које
одреди редарствена капетанија.
Ако би град за време трајања овог уговора изградио
водовод властан је, да једнострано смањи паушалну своту за
чишћење клоака установљену у тачци 2.
3./ Предузимач је дужан на подручју града Новог Сада
да хвата псе кадгод то захтева г. Капетанија, и на начин
како то буде одредила гр. Капетанија. Псе има да лови са
хватаљком и да их спреми у кола тако, да их при том не
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мучи без потребе.
Стрељање паса је дозвољено само изван града уз потребну опрезност. Но у изузетним случајевима, дозвољава се
овај начин тамањења паса и по улицама и по двориштима и
то строго према прописима о устројству редарства.
При сваком хватању паса има да присуствује орган ред.
вел. капетаније.
Само на нарочити налог редар. капетаније може стрводер улазити у кућу и у двориште ради хватања паса и то у
пратњи ред. органа, изузев где га сам власник на то позове.
Ухваћене псе има стрводер да држи 48 сати у кавезима
нарочито за то зготовљеним. За то време могу их власници
искупити, сваки свога пса, но само на темељу писмене дозволе град. ред. капетаније уз плаћање прописне пристојбе.
Сваку писмену дозволу може издати град. ред. капетанија
тек онда ако се осведочи, у првом реду, да је пореза (псетарина) за дотичног пса уплаћена. Оне псе, које не искупе власници у горњем року, има стрводер да утамани, изузевши у
оним случајевима, ако би то било потребно, да се пас посматра у погледу бесноће.
Стрводер има да утамани све псе, које ухвати за време
трајања контумаца паса и најстрожије му је забрањено да
без дозволе гр. ред. капетаније испусти или изручи коме овом
приликом уловљене псе.
С власницима ухваћених и утамањених паса има стрводер да састави сваки пут тачан исказ. Овај исказ има да
потпише ред. орган, који је присуствовао хватању. Искази
се подносе ред. вел. капетану.
За псе чији се власници не могу пронаћи није обавезно
плаћање пристојбе уколико се може да утврди власништво
ухваћеног пса.
4./ Стрводер има да држи на стрводерници стално једног надзорника и да га снабде потребним алатима (ашовом,
будаком, лопатом, сикиром, и оштрим ножевима. Сви ови
алати морају стално бити у исправном стању.
5./ Дужан је стрводер да изнесе на стрводерницу стрвине угинулих и утамањених домаћих животиња, као и заплењено месо, чим буде позван од ред. вел. капетаније. Исто
тако има поступити и онда, ако сам нађе стрвину или делове
угинуле или незакопане животиње. Ове случајеве има да пријави одмах град. ред. капетанији.
Дужан је даље да води евиденцију 1./ паса, евентуално
и других животиња, које су у контумацу. 2./ Евиденцију изнетих стрвина и живих животиња ради утамањења. 3./ евиденцију о томе, које од истих имају пасоше. Све те евиденције дужан је на крају сваке године са пасошима предати
градском ветеринару.
Евиденција пак има да се води по упутствима градског
ветеринара.
6./ На стрводерницу изнесене стрвине има да прегледа
градски ветеринар и ако он нареди да се стрвина има без
одлагања да сагоре, то стрводер има ово наређење одмах да
изврши. У случају да градски ветеринар одреди сагоревање
стрвине, град има да за ову цељ да потребну количину дрва.
Стрвине великих животиња се преносе у колима, која су
удешена на начин који одговара овој цељи т.ј. имају бити
изнутра обложена плехом, а стрвине малих животиња у сандуцима нарочито за то удешеним, т.ј. плехом обложена изнутра. Код пренашања стрвина има да стрводер пази да
нечиста крв не отиче.
Кола и сандуци се имају после употребе сваки пут добро
очистити и раскужити.
Јаме за закопавање стрвина имаду да буду тако дубо-
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ке, да на стрвине буде насуто земље у висини од 2 метера, а
код мањих животиња 1 метар. Стрвине животиња скапалих
или утамањених од кужних болести треба на стрвишту закопати на засебном месту.
Стрвине животиња скапалих или утамањених због говеђе куге, бедренице, бесноће, сакагије, свињског врбањца,
и свињске заразе, као и стрвине живине скапале или заклане због животињске куге или колере имаду се уништити са
кожом и длаком.
Кожа таквих стрвина се имаде у накрст усећи и стрвина закопати у прописну јаму, посути негашеним кречом и
земљом затрпати.
Остаци хране, крви и балега такових животиња се имаду скупити и спалити или заједно са стрвином закопати.
После обављања овакових послова има се стрводер очистити, а руке, одело и алате, које употребљава раскужити.
Стрвине се имају опремити управо на стрвилиште и том
приликом се не смеју кола без потребе нигде задржавати.
7./ коже животиња угинулих или утамањених због некужне болести може стрводер обезкужити а по дозволи надлежног ветеринара. Јаме где су стрвине закопане не смеју се
откопавати.
Стрводер је дужан пазити на то, да на стрводерској
станици и у непосредној близини исте не пасе никаква животиња. Стрводер сме држати за своју кућу и потребу све
врсте домаћих животиња, али их не сме пуштати на заједничку пашу нити на заједничка појилишта.
Стрводер је дужан, да се дневно појави код градске
редарствене вел. капетаније и да у одређено време изврши
наређења исте. Дужан је даље да држи најмање 6 коња, затворена кола за отпремање похватаних керова, и кола снабдевена чекрком за пренашање стрвина.
Коњи, који служе за пренашање стрвина имаду се држати у засебној штали. Стрводер је дужан да води списак о
животињским лешевима, који се износе на стрводерници и
дужан је да врши надзор над тим да се са стрводернице не
односи ђубре (измет) без прописно истављене упутнице градског Савета и да води строг надзор, да неби неко однео више
кола ђубрета, него што му упутница гласи.
Стрводер може примити у стрводерску службу само она
лица, за која да ред. капетанија свој пристанак.
Стрводер је одговоран материјално и кривично за пропусте, као и за намерно и противпрописно вршење послова
његовог помоћника, који у место њега или опуномоћен од
њега врши ове послове, уколико се докаже, да стрводер није
вршио потребан надзор и водио бриге о раду помоћника му.
Ако стрводер не би извршио ма коју од овде установљених обавеза, за то је властна ред. вел. капетанија, да га
казни од случаја до случаја глобом од 100-1000 динара, према радар. прописима. Ако би се овака кажњавања три пута
обновила, то је градски Савет властан, да на основу извештаја гр. ред. капетаније одмах откаже стрводеру уговор и
да са другим предузимачем ступи у уговорни одношај без да
би претходно предузимач имао права на икакву оштету.
Иначе је отказни рок 3 месеца.
Стрводер је властан, осим напред споменутих пристојби
да убира још и следеће пристојбе:
За изнашање лешина на стрводерницу, дерање и закопавање леша већих животиња (коња, рогате марве, магараца и т.д.) са унутрашњости 40., а са екстравилана 75 динара
од комада.
За изнашање псеће стрвине
10 д.
〃
〃
свињске 〃
8 〃
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〃
〃
мачке, живине
5 〃
Стрвине, које се нађу на улици без да би се могло установити ко им је власник, дужан је стрводер бесплатно да
изнесе на стрводерницу. Коже животиња, које нису угинуле
или утамањене због заразних болести припадају власнику и
он их може однети у року од 48 сати. Ако би кожу по упутству власника однео сам стрводер то му припада у име пристојбе од мање животиње 10 динара а од већих животиња
15 динара по комаду.
Ако власник пса добије од гр. ред. капетаније писмену
дозволу, да му се ухваћени пас може издати то он има да
плати стрводеру пристојбу за ово издавање, 20. динара по
комаду.
Они пси који се скитају а газда их не искупи имају се
после 48 сати уништити а стрводер са њиховом кожом слободно да располаже.
За пса, који је изнет на стрводерницу ради посматрања,
дужан је власник да плати стрводеру за издржавање истог
дневно 3 динара - за коња, рогату марву 15 динара, за мачку 2 динара.
Странци плаћају двоструке таксе прописане у овом
уговору.
Гвоздена кола, дрвена кола, пумпе као и остали прибори које је примио од града у исправном стању, дужан је стрводер да одржава у добром стању и у истом да врати граду
после престанка закупног уговора.
Стрводер ужива стан у нарави на стрводерници.
Овај уговор важи 5 година.
У случају спора из овог уговора надлежан је Среску Суд
у Новом Саду.
Број: 47.
адм. 37869. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од ...... о.г. подноси на
основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог да се решење
Министарског Савета од 8. октобра 1924. год. о повишењу
додатака на скупоћу државних службеника примени и на
градске пензионисане службенике.
ОДЛУКА:
Скида се с дневнога реда.
Број:48.
адм. 40881. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси са мишљењем економског, правног и одбора за финансије
и прорачун свој предлог у предмету молбе Велимира Бугарског гостионичара овдашњег становника, коме је одлуком
проширеног градског Савета број 95/адм. 37743/адм.1923.
и 41095/1923. продат на четир крајцаре пашњаку плац од
249 кв. хв. за изградњу пецаре, да му се сада ради проширења додељене му парцеле прода и суседна парцела број 9,
која је гореспоменутом одлуком продата Јоци Влашкалићу.
Молитељ образлаже молбу тиме, што је за изградњу пројектованих зграда првобитно му додељена парцела недовољна, као што се то види из прикљученог нацрта.
Јоца Влашкалић, овдашњи опанчар, ком је на четир
крајцаре пашњаку додељена парцела број 9 изјављује, да
одустаје од парцеле, која му је додељена из разлога тога, што
нема материјалних средстава, да на њему додељеној парцели
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изгради пројектовану опанчарску радионицу.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, вели, да
се ова земља продаје за малу индустрију и предложена цена
превелика, зато предлаже 50,000.- динара по јутру т.ј. 31
динар по квадратном хвату.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета је такођер за предлог предговорника с тим да се ово односи и на
Велимира Бугарског.
После овога је одређено поименично гласање тако, да
они који примају предлог градског Савета да се прода по
31·25 динара по кв. хвату гласају са ”да” а који су за предлог
др. Јефте Поповића да се земљиште прода, али по 31.- динара за кв.хв. да гласају са ”не”.
Са да су гласали:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Др. Стеван Дамјановић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Стојан Стакић, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц,
Ранко Славнић и Ранко Травањ.
Од стране муниципалног одбора: није нико гласао.
Са ”не” су гласали:
Од стране градског Савета није нико гласао.
Од стране муниципалног Одбора: Илија Аврамовић, Лука Бајић-Бајин, Димитрије Бијелић, Петар Брзак, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић,
Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Вељко
Добановачки, Мита Клицин, Илија Крстић, Др. Јован Латинчић, Александар Нађ, Стеван Летић, Стеван Мијатовић, Јован
Милак, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Паун Обрадовић, Јован Перваз, Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов,
Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Стеван Радивојевић,
Др. Фрања Реш, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Мита Мунћан, Др. Мита Арадски и Лука Бајић-Миканов.
Према томе је предлог др. Јефте Поповића, примљен са
34 гласа против 14 гласова и предлог гр. Савета те је
ОДЛУЧЕНО:
Проширени градски Савет изриче да узимајући на знање изјаву Јоце Влашкалића опанчара овдашњег становника
да он одустаје од њему додељене парцеле број 9. из разлога
тога, што нема материјалних средстава да изгради пројектовану опанчарску радионицу, уједно уважава молбу Велимира Бугарског, гостионичара, новосадског становника, те му
према томе продаје 249 кв. хв. градског земљишта на четир
крајцаре пашњаку и то парцелу број 9 / топ. бр. 4821/53.
рачунајући кв. хв. за 31.25 динара што чини за продатих му
249 кв. хв. укупно 7781 динар 25 пара, словом
седамхиљадаседамстотинаосамдесетједан динар и 25 пара.
1./ Гореспоменуто земљиште се продаје Велемиру Бугарском ради проширења већ продате му парцеле број 8. и
9. изградио пројектовану пецару, стан и остале просторије.
Све зграде и инсталације имаду да се изграде 1. новембра
1926. и то у онаком обиму, како је у приложеном нацрту означено и да се отпочне упражњавање обрта.
2./ Осим куповне цене имаде купац са сноси трошкове
насипања и калдрмисања половине улице испред његовог
земљишта.
Купац Велимир Бугарски дужан је са Јоцом Влашкалићем солидарно да исплати досадање парничне трошкове,
који су усљед тужбе града Новог Сада против Јоце Влашкалића, ради наплате куповне цене настали.
3./ Купац се обавезује, да ће пројектоване зграде и
инсталације тако успоставити, а свој рад тако упражњавати,
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да се поводом тога неће ни димом ни смрадом ни лармом ни
испуштањем прљавих и загађених течности угрожавати мир
и здравствена сигурност суседа и околине.
4./ Купљено земљиште има да служи једино у цељи изградње пројектованих објеката, као што је у прикљученом
нацрту назначено.
5./ Власништво истога земљишта не може се преносити на друго лице, једино у оправданим случајевима дозволом
проширеног градског Савета.
6./ Ако купац не учини задоста предњим обавезама ове
одлуке и ако без разлога у својој радионици рад обустави,
биће властан град, да одузме од њега продато земљиште уз
враћање куповне цене без камате и позове га да у року од 1
године уклони и однесе све зграде и инсталације, јер ће у
противном случају све то да пређе у власништво града Новог
Сада без права на икакву оштету.
7./ Купац и правни наследник његов дужни су тачно о
свом трошку да извршавају све наредбе, које им буде издала
ма која власт из здравствених разлога или из обзира јавне
сигурности или сигурности од пожара, као и грађевна власт
приликом издавања грађевне дозволе.
8./ Ограничење права власништва садржана у тачкама 1, 2, 4, 5. и 6. ове одлуке имаду се грунтовно укњижити.
9./ Купац и правни наследник његов дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град претрпио усљед неодржавања или прекорачења услова, који су фиксирани у овој одлуци.
10./ Сви трошкови овог купа, односно продаје уговор
таксе и т.д. терете купца.
11./ Све спорове из овога купа односно продаје решава
ће срески суд или оне власти, које би на његово место постављене биле.
Као гаранција, да ће се купац Велимир Бугарски тачно
одазвати обавези у погледу изградње до одређеног рока зграда служи кауција од 2000 динара коју своту имаде он истовремено са куповном ценом да уплати у градску благајну.
Ова кауција ће му [се] вратити ако он до одређенога
рока изгради према прикљученом нацрту све пројектоване
објекте. У противном случају пропада му кауција у корист
града.
Код решавања молбе Велимира Бугарског имали су се у
виду следећи разлози:
Њему додељена парцела број 8. по свом облику није
згодна, да се [на] њојзи подигне зграда за радионицу, становање и остале предвиђене потребе, као што је то Велимир
Бугарски предвидио у нацрту, који прикључује својој молби.
Ова парцела је и сувише дугачка према ширини фронта.
Један од разлога да му се молба уважи је и тај, што је
преко потребе, да се овај ниско лежећи крај по могућности
што пре наспе и изгради. Ово се постизава на тај начин,
што ће се ићи на руку појединцима, који имају намере да
зидају.
Овом се одлуком стављају ван снаге сва наређења садржана у одлуци градског Савета број 95/37743.-41096. од
1923.
О овој се одлуци имаду да известе након одобрења Министарства Унутрашњих Дела, молиоц Велемир Бугарски,
Јоца Влашкалић, градско економско звање, градски грађевински одељак, градска благајна, градско рачуноводство и
градски фискал.

18. МАРТ 1926.

Број: 49.
адм. 20814, 207992, 25628, 43706. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Милана Летића, столарског мајстора, да му се
продаду 330. кв. хв. градског земљишта преко пута од свиларе ради проширења његове столарске радионице.
Молба Николе Пијуковића, такођер столарског мајстора,
да му се продаду 330 кв. хв. градског земљишта преко пута
од свиларе ради проширења његове столарске радионице.
Молба Косте Симиног, ципеларског мајстора, овдашњег
становника, да му се продаду 330 кв. хв. градског земљишта
преко од свиларе ради изградње ципеларске радионице.
Молба Бошка Бранковића, женског кројача, да му се
продаду кв. хв. преко од свиларе за подизање женске конфекционске радионице и куће за становање и то парцелу
број 4816./16. која је одлуком проширеног град. Савета број
10099/1922. била бесплатно уступљена међуструковном одбору новосадских стручних организација и прешла поново у
власништво града, јер се међуструковни одбор није одазвао
обавезама садржаним у одлуци, која говори о бесплатном
додељивању земљишта.
И ако су овде у питању четир молбе, које су свака за себе и независно једна од друге поднесене ипак се оне морају
заједнички узети у претрес и решење.
Једна с другом је у тесној свези јер се ради у свему од
два плаца, а у питању су четир рефлектанта.
Са овим у вези извештава градско економско звање, да
је парцела број 4816/16. која лежи преко пута од свиларе,
коју тражи Бошко Бранковић, женски кројач а која је одлуком проширеног градског Савета број 10099/1922. била бесплатно уступљена међуструковном одб. новосад. стр. орг. у
циљу изградње радничког дома у смислу акта град. Савета
број 5173/адм.1926. прешло у посед и власништво града Новог Сада, јер се међуструковни одбор није одазвао обавези
садржаној у тачци 4. гореспоменуте одлуке гр. Савета о бесплатном уступању градског земљишта, што није изградио до
28. августа 1923. свој дом.
Извештај поверенства изаслатог ради установљења оправданости молбе Милана Летића, да ако неопходно потребно да
му се омогући несметани развитак и проширење његовог обрта. Економски, финансијски и правни Одбор из своје седнице од 27. фебруара 1926. предлаже, да се свој тројици прода
земљиште уз једнаку цену и то за 75. динара по квад. хвату.
Пошто је овде реч о продаји градског земљишта, то председник одређује поименично гласање с тим да они који примају предлог гр. Савета, да се земљиште прода по ..............
дин. по кв. хв. да гласају са ”да”, а који примају предлог да
се земљилште прода за 31.25 дин по кв. хв. гласају са ”не”.
Са ”да” су гласали од стране градског Савета: Јован
Лакић, Радивој Бокшан, Др. Стеван Дамјановић, Предраг
Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Стојан
Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц, Ранко Славнић и Ранко Травањ.
Од стране муниципалног Одбора, са ”да” није нико
гласао.
Са ”не” су гласали:
Од стране градског Савета није нико гласао.
Од стране муниципалног Одбора су гласали: Илија Аврамовић, Лука Бајић, Димитрије Бијелић, Петар Брзак, Влада
Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Га-
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вриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки, Мита Клицин, Илија Крстић, Др.
Јован Латинчић, Александар Нађ, Стеван Летић, Стеван Мијатовић, Јован Милак, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Паун Обрадовић, Јован Перваз, Стеван Писаревић, Др.
Милорад Попов, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић,
Стеван Радивојевић, Др. Фрања Реш, Милутин Стојковић,
Јован Ћулум, Никола Мунћан, Др. Мита Арадски, и Лука
Бајић-Миканов.
Према томе је предлог Др. Јефте Поповића, да се земљиште прода по 31,25 дин. по кв. хв. већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да од четворице гореспоменутих рефлектаната и то Милана Летића, столарског
мајстора, Николе Пијуковића, столарског мајстора, Косте
Симиног, ципеларског мајстора и Бошка Бранковића, женског кројача узима у обзир три молбе и то молбу Милана
Летића, Косте Симиног и Бошка Бранковића, јер њих троје
траже земљиште у циљу терања обрта, дочом молбу Николе
Пујаковића, столарског мајстора не може да узме у обзир,
јер он тражи, да му се додели земљиште за изградњу куће, а
не и за радионицу и то оно земљиште које је предвиђено у
обртне цељи.
Осим тога је Никола Пујаковић, према извештају градске редарствене капетаније одселио се у Јагодину.
Питање саме расподеле односно додељивања земљишта
решава се на тај начин, што ће се, као што је у приложеном
нацрту означено Милану Летићу, столарском мајстору за
проширење његове радионице доделити од парцеле III. топ.
бр. 4816/16. 156. кв. хв. које земљиште граничи са парцелом, која је првобитно додељена Милану Летићу, а од првобитно му додељене парцеле одузету 2.5 кв. хв.
Бошку Бранковићу, женском кројачу се додељује према
прикљученом нацрту од парцеле II. 253.
Кости Симином за изградњу ципеларске радионице и
куће за становање према прикљученом нацрту од парц. I.
261 кв. хв.
Услови продаје су следећи:
Куповна цена се установљава са 31.25 динара по кв.
хвату
1. Сваком од појединих купаца продаје се њему додељено земљиште у оне цељи, у које је тражио, и то: Милану
Летићу, столарском мајстору ради проширења његове досадашње радионице, Кости Симином за подизање ципеларске
радионице и куће за становање а Бошку Бранковићу за
подизање женске конфекционарске радионице и куће за
становање.
2. Купац има на купљеном земљишту да изгради градње и инсталације тачно према стручном опису прикљученом
молби и да запосли радну снагу исказану у техничком опису.
3. Пројектоване зграде и инсталације имаду се успоставити у року од 1 /једне/ године рачунајући од правомоћности ове одлуке а као гаранција за ову обавезу има да служи
кауција од 2000 /двехиљаде/ динара, које се са куповном
ценом заједно имаде да уплати у градску благајну у року од
осам дана рачунајући од правомоћности ове одлуке. Уплаћена кауција ће се вратити купцу, када се у потпуности одазове обавези у погледу изградње зграда и инсталација. У противном случају губи је купац у корист града.
4. Осим куповне цене и кауције има купац да сноси
трошкове насипавања, и калдрмисања половине улице ис-
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пред њиховог земљишта.
5. Власништво купљеног земљишта не сме се пренашати
на друго лице. Једно проширени Градски Савет је властан
да оправда овакав пренос и то у нарочито оправданим случајевима.
6. Ако купац не удовољи обавезама прописаним у тачкама 1-6 ове одлуке, као и онда ако без разлога и пристанка
града рад у творници обустави биће град властан да продато земљиште уз плаћање куповне цене без камата одузме од
власника и позове га, да оданде уклони и однесе у року од
једне године све зграде и инсталације, јер у противном случају ће све то без икакве оштете прећи у власништво града
Новог Сада.
7. Купац и правни наследник његов дужан је о своме
трошку тачно да извађа и извршава све оне наредбе, које
буду издале власти из здравствених разлога или из обзира
јавне сигурности од пожара, као и грађевна власт приликом
издавања грађевне дозволе.
8. Ограничење права власништва садржано у тачкама
1-6 ове одлуке има се грунтовно укњижити.
9. Купац и његов правни наследник дужни су да одговарају за сву ону штету, коју би имао да претрпи град Нови
Сад, усљед неодржавања или прекорачења услова садржаних
у овој одлуци.
10. Сви трошкови ове купопродаје уговор, такса и друго терете купца.
11. Све спорове, који потичу из овог купопродајног одношаја решаваће срески суд или оне судске власти, које би
на његово место постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради поднети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 50.
После овога је Г. градски начелник на општу жељу гл.
скупштину за данас закључио и продужење са наставком
дневнога реда одредио за 22. март о.г. у 4 сата после подне.
Узето на знање.

ЗАПИСНИК
вођен у наставној редовној главној скупштини, проширеног градског Савета,
која је одржана 22. марта 1926. године.
Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ
градски начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, заменик гр. начелника, Радивој Бокшан гр. саветник,
Миливој И. Вучетић, градски саветник, Предраг Клицин, градски саветник, Др. Стеван Дамјановић,
градски саветник, Др. Михајло Продановић, гр. гл. фискал, Никола Плавшић, гл. инжињер, Станоје
Михалџић, ред. вел. капетан, Ђула Киш, градски рачуновођа, Стеван Хабербуш, градски рачуновођа,
Андрија Патак, гр. рачуновођа, Ранко Славнић, гл. архивар, Стојан Стакић, сирочадски старатељ, Ранко
Травањ, градски подбележник.
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Лука Бајић Миканов, Лазар Балаш, Димитрије
Бијелић, Петар Брзак, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Ђорђе
Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Александар Нађ, Лука Летић, Вељко
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Добановачки, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Ђорђе Недељковић, Др. Бранко Илић, Мита Клицин,
Сава Летић, Лука Малетић, Сава Ковачевић, Милан Малетић, Стеван Мијатовић, Јован Милак, Петар
Милак, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Божидар Никетић, Пера Палковљевић, Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Јован Свирчевић,
Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Јован Ћулум.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број: 51.а.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник, поздравља присутну господу чланове проширеног градског Савета и отвара за данас исправно сазвату продужну
редовну главну скупштину.
Узето на знање.
Број: 51.б.
Пре дневнога реда моли реч у хитној и врло важној ствари Г. Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета, а
наиме тиче се шарлаха, који узима све више маха. Предлаже
да се на 14 дана затворе школе, и забране састанци на јавним местима, као по интернатима и школама.
Др. Ђурица Недељковић, члан проширеног Савета моли
дозволу, да може на крају дневнога реда поднети хитну интерпелацију, у ствари епидемије шарлаха, то му проширени
градски Савет једногласно одобрава.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, моли
дозволу, да може на крају дневнога реда поднети хитну интерпелацију у ствари керског друма, што му се једногласно
одобрава.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 52.
адм. 166.1926.
Предлог гр. Савета, економског, правног и финансијског Одбора у предмету продаје градског земљишта Хенрику
Јунгу - на основу регулационог плана - у Шафариковој улици.
Пошто је овде реч о продаји гр. земљишта то председник одређује поименично гласање с тим да они који примају
предлог градског Савета гласају са ”да”, а који га не примају
гласају са ”не”.
Са ”да” су гласали:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Станоје Михалџић, Др. Стеван
Дамјановић, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак,
Ранко Славнић, Стојан Стакић, и Ранко Травањ.
Од стране муниципалног Одбора: Лука Бајић-Миканов,
Лазар Балаш, Петар Брзак, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић,
Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки,
Коста Живојновић, Лука Жикић, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Лука Летић, Стеван Летић, Лука Малетић, Стеван
Мијатовић, Јован Милак, Петар Милак, Ђока Мољац, Ђорђе
Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Пера Палковљевић, Стеван
Писаревић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Јован Свирчевић,
Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Јован
Ћулум.
Са ”не” није нико гласао.

22. МАРТ 1926.
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Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет решава, да се прода 5.3 кв.
хв. градског земљишта у Шафариковој улици Хенрику Јунгу
по цени од Дин. 300- по кв. хв. у сврху новог изидања куће
на предвиђену регулациону уличну линију.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела у Београду.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 53.
адм. 5856. од 1926.
Предлог градског Савета, економског, финансијског и
правног одбора за изградњу калдрме из керамита од Жељезничке станице до Царинарнице на Футошком путу.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, примећује да у условима фали захтев у погледу јачине бетона и
пропис до које тежине се могу кола и аутомобили товарити.
Они нам највише кваре калдрму, те на њихове товаре треба
јако пазити.
Мита Клицин, члан проширеног Савета одобрава предлог у начелу, јер је том улицом промет највећи. Само тражи
да се претходно разчисти питање зајма од државе из обрта
калдрмнине. Као што је чуо Дирекција Царина тражи, да град
у рекомпензацију подигне царински магацин на дунавској
обали. Осим тога из предлога не види, дали се мисли калдрмисати простор пред станицом. Ово се свакако у интересу угледа града мора извршити. Нека се тражи, да држава своту за
калдрмисање овога простора унесе у буџет идуће године, ако
већ ове не може да накнади граду. Да би се постигао жељени
успех предлаже да једна мала депутација отиде са носиоцем
листе и новосадским послаником у Дирекцију Царина и Министарству Саобраћаја. Уједно предлаже, да се отплата зајма
предвиди за 6 година, односно 10 година и да се приступи
извршењу тек по повратку депутације.
Никола Плавшић, технички саветник, вели, да је у техничким условима прописана каквоћа бетона а наредбом Министарства Грађевина је прописана тежина товара, само би
требала полиција да пази, да се то и одржава. У предлогу је
предвиђено и калдрмисање и простора пред жељезничком
станицом.
Слаже се с тим, да се рок отплате продужи на 6, односно
10 година. Што се тиче царинског магацина на Дунаву, вели,
да ће то град стати око 4, милијона динара, и да ће се ту град
упустити у преговоре са Генералном Дирекцијом Царина.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, упозорује, да млинар Шулц, те подузетничко друштво „Славија” и
„Прогрес” натоваре своје аутомобиле преко прописа.
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, вели, да је издао
редарима наредбу, да пазе на товаре, али изгледа да то није
довољно и он ће своју наредбу обновити.
После овога је предлог градског Савета са изменама по
предлогу Мите Клицина, једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
С обзиром да је калдрма пропала у улицама, које чине
једну везу за теретни саобраћај од жељезничке станице у
град целокупни теретни саобраћај обилазиће одређену везу
приморан је да се служи споредним улицама у којима калдр-
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ма није предвиђена за теретни саобраћај и тиме ће у најкраће време у свим улицама око жељезничке станице калдрма
бити упропашћена и сваки саобраћај немогућ, проширени
градски Савет решава, да се улице од жељезничке станице
кроз Мађарску улици до Царинарнице на Футошком путу
калдрмишу керамитом и да се одмах распише лицитација за
извршење ових радова под условом, да ће град ово калдрмисање плаћати предузимачу у годишњим ратама почевши од
године 1927. кроз најмање 6 (шест) година дана. Пошто град
Нови Сад на основу закона о калдрмнини имаде право да му
се исплате потребне суме за калдрмисање улица, које воде
Царинарници од Жељезничке или бродарске станице из прихода које бере Царинарница на име калдрмине и пошто је
град предузео све потребне кораке за наплату овог калдрмисања, мора се у условима за издавање у израду ових радова,
загарантовати граду могућност, да своје дугове у свако време може исплатити.
Проширени градски Савет уједно одобрава услове лицитације.
Уједно се изашиљу у депутацију г.г. градски начелник,
Технички саветник, Димитрије Бијелић и Стеван Летић, да
са Министром Народног Здравља г. Др. Славком Милетићем
и народним послаником Павлом Поповицким издејствују код
Генералне Дирекције Царина, наплату обећаних 4 милијона
динара од калдрмине, која се убира на новосадској Царинарници за одржавање улица, које воде од жељезничке и паробродске станице у Царинарницу и да настоје код Министра
Саобраћаја, да се ако не ове а оно идуће године унесе у буџет потребна свота за калдрмисање простора пред жељезничком станицом.
О том се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 54.
адм. 40079/1925.7115/1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о. г. подноси - на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног Одбора √свој предлог√ у предмету
молбе фирме Мирка Штајнера и синова, за продужење рока
закупа од 5 на 30 година, за употребу градског земљишта у
сврху нормалнога колосека од државног колосека на зимовник до своје стругаре.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се концесија продужи још само на 5 година.
Предлог гр. Савета са изменом по предлогу Мите Клицина примљен је једногласно и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет решава, да се продужи рок
од 5 на 10 година т.ј. до 6. јула 1934. за употребу градског
земљишта на Лиману у сврху индустријског колосека - од
државног колосека до стругаре фирме Мирко Штајнер и
синови, под условом да плаћа годишње динара 100 у злату у
име признања власништва града Новог Сада.
Референт: Јован Лакић, градски саветник.
Број: 55.
адм. 40935, 41496, 33727, 34482. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
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правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Димитрија Бијелића, трговца са дрвима и
угљем новосадског становника, коме је Савет града Новог
Сада одлуком број 14203/адм.1923. издао под закуп 1 кат.
јутро градског земљишта на Великом Лиману код Штранда
за дрвару, моли да му се прописана закупнина опрости пошто
му је ово земљиште предато у посед тек 26. августа 1925. године те га дотле није ни искоришћавао.
Одлука градског Савета број 29758 адм. 1925. према
којој је гореречено градског земљиште 26. августа 1925. године предато Димитрију Бијелићу у посед и он позват да
уплати у градску благајну одговарајућу закупнину рачунајући од 1. септембра 1925. године.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да усваја молбу молитеља Димитрија Бијелића, дрвара новосадског становника
из разлога што му је поменуто градско земљиште предато у
посед тек 26. августа 1925. године и што га до тог времена
фактично није ни употребљавао.
Упућује се према томе градски Савет да на терет Димитрија Бијелића дрвара, одлуком градског Савета број 14203/
адм.1923 прописану закупнину брише на време од 1. јуна
1923. до 1. септембра 1925. године, и да закупнину за речено земљиште наплаћује само од 1. септембра 1925. до 15.
јуна 1928. године, до кога времена му је земљиште и издато
под закуп.
Ова се одлука има одобрења ради да подастре Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 56.
адм. 1478.1564.2729. од 1925. и 8247. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Мите Грујића, ћурчије и другова године 1924-те на
терет им прописане закупнине за земљишта издата им под
закуп на дунавској обали иза градске клаонице. Молбу своју
мотивишу тиме, што у закуп им издата земљишта сваке године топи вода.
Коста Симин, члан проширеног Савета, вели, да су услови уговора склопљених са ћурчијама врло тешки. Земља се
продаје на вечито за 31 динар кв. хват, а од њих се тражи у
име закупнине 50.- динара по кв. хвату. Пошто раде само
2732 [!] месеца преко године то предлаже да се закупнина
установи са 100 динара од 4 кв. хв. а закупнина за 1924/
1925. годину опрости, јер они од воде имају и иначе штете.
Јован Лакић, велики бележник, вели, да су саме ћурчије пристале, за повишену закупнину, те нема разлога да се
смањује.
Божа Никетић, члан проширеног Савета, не одобрава
велику закупнину и мисли, да је умерена закупнина 100 динара од шупе.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, да
се ћурчијама установи у име закупнине за 1924/1925 године
5 динара, а за 1926. год. 10 динара од кв. хвата.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета предла2

Вероватно треба: 2-3 или 2/3 месеца.
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же, да се цревари и кожари преместе даље од кланице, јер је
у лети ту такав смрад да се не може остати на кланици.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, [вели] да
ће градски Савет имати у виду да се они идуће године преместе.
После овога је предлог Мите Клицина члана проширеног
гр. Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет установљава закупнину за
употребу градског земљишта ниже гр. кланице за 1924. и
1925. године са 5 /пет/ динара по кв. хв. и за 1926. годину
са 10 динара /десет динара/.
Молба цревара ради смањења закупнине се пак као неоснована одбија.
О томе се гр. Савет и заинтересовани извештавају.
Број: 57.а.
адм. 44475. од 1925. 7260. од 1926.
Градски Савет подноси из своје седнице од 18. марта
о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Љубице Туцаковић, удате Трпинац, Катице Туцаковић удате Лучић, малолетне Милице Туцаковић,
по Туторици Марији Пашћан, те удове Мите Туцаковића,
рођ. Марија Пашћан сви из Новог Сада, да им се дозволи да
могу свој плац иза Шулцовог Млина, парцела 43. у површини
457 кв. хв. и кућу саграђену на истом продати.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању економског и
финансијског Одбора изриче да уважавајући молбене разлоге даље и то, да је гр. сирочадски стараоц препоручио ову
продају као корисну и пробитачну по малолетну Милицу Туцаковић, као и ту околност, да су молитељи на овом плацу
кућу сазидали, изнимно им додељује дозволу из разлога у
молби наведених да могу ове своје некретнине продати, и
упућује гр. фискала да о овој одлуци води рачуна приликом
склапања уговора.
О чему се заинтересовани извештавају.
Број: 57.б.
адм. 1925. од 1926.
Градски Савет подноси из своје седнице од 18. марта
о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Јосипа Гајзлера умировљеног учитеља
да му се дозволи, да од свога земљишта, које му је додељено
иза старе чиновничке насеобине, а које је велико 311 кв. хв.
може да прода један део од 152 кв. хвата.
Молбу своју образлаже тешким материјалним стањем у
које је запао усљед зидања куће на тој парцели, и прилаже
својој молби рачун зидарског мајстора и рачун за купљену
цигљу из којих се види да за кратко време има да подмири
велика потраживања.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче да усваја молбу молитеља Јосипа Гајзлера умировљеног учитеља из разлога у
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молби наведених, које сматра за оправдане, даље се условима, садржаним у одлуци гр. савета број 20700/1922. која говори о купопродаји тиме, што је куповну цену благовремено
уплатио и зграду подигао.
Према томе му дозвољава, да продаје од своје парцеле
један део и то онај, који се води под топ. бројевима 5066/121
у површини од 152 кв. хв. 546 кв. мет.
Молбу оправдава и та околност, да је молитељ већ исходио од градског Савета под бројем 15243/1925. поделу своје
некретнине.
О овоме се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Број: 57.в.
адм. 1931. до 1925.
Градски Савет подноси из своје седнице од 18. марта
о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Глише Сабљице умировљеног учитеља,
да му се дозволи, да од свога земљишта, које му је додељено
иза старе чиновничке насеобине а које је велико 302 кв. хв.
- може да прода 149 кв. хв.
Молбу своју образлаже тешким материјалним стањем у
које је запао усљед зидања куће на тој парцели.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да усваја молбу Молитеља Глише Сабљице, умировљеног учитеља из разлога у
молби наведених, које сматра за оправдане, даље из разлога
тога, што је молитељ одазвао се условима садржаним у одлуци градског Савета број 20700/1922. која говори о купопродаји тиме, што је куповну цену благовремено уплатио и зграду подигао.
Према томе му дозвољава, да може да прода од своје
парцеле један део и то онај, који се води по топ. броју 5066/
1923., у површини од 149 кв. хв.
Молбу оправдава и та околност, да је молитељ већ исходио од градског Савета под бројем 37154/1923. поделу своје
некретнине.
О томе се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Број: 57.г.
адм. 17748. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Уд. Милке Андрије Варићака, да јој се одобри продаја
земљишта, које је додељено њезином покојном супругу.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета је против
дозволе за продају празног кућишта, јер су ту по среди највеће спекулације.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета је такођер
против предлога, јер би се тиме стварали преседани.
После овога је одређено гласање устајањем и то прво је
стављен на гласање предлог гр. Савета, да се молитељици
одобри продаја за који је предлог гласало 12 чланова а затим
предлог Др. Јефте Поповића да се молитељици не одобри
продаја, за који је гласало 34 чланова проширеног Савета.
Према томе је предлог др. Јефте Поповића већином
гласова примљен и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет не одобрава молитељици Уд.
Андрије Варићака продају празног кућишта, које је додељено
њезином покојном мужу.
О томе се градски Савет и молитељица изводом из записника извештавају.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 58.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта ог. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског, правног и Одбора за финансије и прорачун свој предлог у ствари
постављања јавних бензинских станица.
ОДЛУКА:
Скида се са дневнога реда.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 58.б.
адм. 4228. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси - на основу мишљења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун у предмету молбе
грађана насељених иза Шулцовог и насеља поред Јодног Купатила да им се постави стаза са шлакном и грађана са насеобине поред Темеринског друма /лева страна/ да им се
направи још један јендек.
Предлог гр. Савета примљен је једногласно и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по предлогу градског Савета решава, да се из партије 40 „Непредвиђени издатци” на
коју партију је предвиђена свота од 400,000 динара, изда
потребна свота од 3,165 динара за овај рад.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 59.
адм. 7958. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси - на основу мишљења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун у предмету установљења услова за офертуалну лицитацију око изградње тротоара у разним улицама.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава услове за офертуалну лицитацију око изградње тротоара из асфалта односно
тротоара са бетонским плочама, на тргу Св. Јована, на Малом Лиману од Радуловићеве куће до Сремске улице у Светог
Јована улици, евентуално и у другим улицама.
Проширени градски Савет решава да ће се предузимачу извршени рад исплаћивати 60 дана након комисијског
преузећа рада и то оноликом свотом, колико буду странке за
то време уплатиле своје дуговање у гр. благајну. Онима који
врше своје уплате после овога рока зарачунаће се 12 % камате у корист предузимача.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
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записника извештава.
Број: 60.
Градски Савет из своје седнице одржане 22. марта о.г.
износи на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног Одбора свој предлог, за обновљење
и оправке творнице плина.
ОДЛУКА:
Проширени градски Савет по саслушању мишљења економског, финансијског и правног Одбора прихваћа предлог
гр. Савета и решава, да се на основу решења градског Савета број 3300/1926. и расписаног стечаја за потребне радове
за стављање у погон творнице плина ови радови односно лиферације поверава следећим фирмама.
I. Инжињеру Вела3 Штајгер из Новог Сада зидарски,
столарски и фарбарски послови, према прорачуну гр. грађевинског Одељка у своти од 104,765 динара словом сточетирихиљаде седамстошесдесетпет динара.
II. Фирми „Електра” Јосиф Келемен и другови у Новом
Саду оправке газометера број I. са испражњивањем и пуњењем воде измењивањем неупотребљивих делова, са нитовањем сасвим готово, тако да буде сигуран да не пропушта
гас, по паушалној цени од 10,430.- словом десетхиљадачетиристорине тридесет динара. Оправка 2 комада колица за
кокс по цени од 360 динара. Оправка 5 комада колица и нов
сандук по цени од 1750 динара, словом хиљадуседамстотинапедесет динара. Нове плоче за тер у машинској згради по
паушалној цени од 900 динара, словом деветстотина динара.
Нове стране зидова, апарата за чишћење гаса по цени од
15,120 динара, словом петнајстхиљадастодвадесет динара.
Оправка 2 комада главних вентила за притисак са измењивањем делова из британија метала по цени од 890 динара по
комаду, свега 1780 дин. словом једнухиљадуседамстотинаосамдесет. Лиферовања новог уређаја за фотометерску собу,
према упутству по цени од 5000 динара словом петхиљада
динара. Преглед целог цевног спровода како за гас као за
воду и пару и плин са измењивањем оних делова, који су
неупотребљиви у паушалној цени од 6000 динара, словом
шестхиљада динара. Оправка целе инсталације у фабрици
са потребним материјалом према упутству са свим готово по
цени од 18,000 динара, словом осамнајстхиљада динара.
Преглед и оправка централног вода са надувањем
газометера са меркаптаном и ваздухом, истраживањем свих
недостатака у кућама тако да је цео спровод у реду, са додатком потребног материјала пред кућама, где су унутрашњи
спроводи оштећени, са затрпавањем рупа без калдрмских
послова по паушалној цени од 60000 дин. словом шесдесетхиљада динара. Довести у ред 100 комада уличних лампи са
потребним арматурама чарапа и цеви оправкама, према
потреби земљу ископати те поново све довести у ред осим
калдрмисања, готово за погон за 125 динара по комаду свега
12500 динара словом дванајстхиљада петстотина динара,
дакле фирми „Електра” издају се радови свега у износу од
131,340 динара словом стотридесетједнахиљада тристотинечетрдесет динара.
III. Фирми Фрања Маношек Беч ново издање реторних
пећи од 4 реторте, нормални профил I/ са ретортама 2,600
мм. дугачким, од којих ће град једну ставити на расположење,
са лиферовањем потребног шамотног материјала, са свим
3

Треба: Бела.
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готово по цени од 6,725 Швајцарских франака /73,975 динара/ сав материјал лиферован франко станица Нови Сад
не оцарињено са лиферовањем колица за кокс за 390 швајцарских франака /4,290 динара/, у осталом по условима,
као у понуди фирме.
IV. Фирма Силвестер Бернолд у Новом Саду.
Оправка валова за кокс 2 комада за 1300 динара, 8 комада справа за чишћење ватре према упутству за 960 динара. Оправка вентила код Ексхаустора за 450 динара, словом
четирстотине педесет динара, дакле свега у своти 3660 динара. словом трихиљадешестстотина шесдесет динара. Оправка
осталих реторних пећи и преглед целе инсталације после
довршења свих радова поверава се фирми Фрања Маношик
Беч по ценама, које је фирма у понуди за монтере и инжињере назначила у оквиру од 80,000 словом: осамдесетхиљада
динара.
Осим горенаведених укупних сума од 393,740 динара,
словом тристадеведесеттрихиљаде седамстотиначетрдесет
динара, одобрава се још 200,000 динара за оправке и набавке потребног броја плиномера.
За непредвиђене издатке, као измењивање евентуалних
делова, за накнадне зидарске и земљорадничке послове и
друге радове у сопственој режији одобрава се 150,000 динара, словом стопедесетхиљада динара.
Сви ти издатци у износу од 743,740 динара, словом седамстотиначетрдесеттрихиљаде седамсточетрдесет динара
имају се покрити из зајма од 1,000,000 динара, словом : једанмилијон динара, који ће се из основног фонда у смислу решења проширеног градског Савета бр. 149/40842, 42758/адм.
1925. подићи у сврху стављања у погон творнице плина.
Стручно извршење, као и калаудирање свих потребних
радова проширени градски Савет поверава управноме Одбору творнице плина.
Број: 61.
адм. 2538. од 1926.
Градски Савет из своје седнице одржане 22. марта износи на основу мишљења заједничке седнице, економског,
финансијског и правног Одбора свој предлог за набавке уља,
петролеума, карбита, бензина и осталих мазива, која су потребна за 1926. год. у градским установама.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се лицитација расписује тромесечно а с обзиром да данас
цене материјала јако варирају.
Предлог Мите Клицина, члана проширеног Савета је
једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог
гр. Савета у ствари набавке потребних мазива, петролеума,
бензина за [1]926. с тим, да се та роба има од 3 до 3 месеца
путем јавне лицитације набавити.
Избршење тог налога поверава се градском Савету.
Број: 62.
адм 8439. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. износи на основу мишљења заједничке седнице економског, финансијског и правног Одбора свој предлог за набавке ускотрачног жељезничког материјала, оправка локомотива и ва-
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гонета за настављање радова око насипања Краљице Марије
улице и језера на шеталишту.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је Министарство Унутрашњих Дела, Одсек за Б.
Б.Б. кре[д]ит у износу од 400,000 динара за набавке и оправке
ускотрачног жељезничког материјала у сврху настављања
радова око насипања Краљице Марије Улице и језера на Шеталишту под бр. 3370/1926. одобрио - Проширени градски
Савет прихваћа предлог градског гр. Савета и решава да се
на основу под бр. 3300/1926. расписане офертуалне лицитације за лиферовање ускотрачног жељезничког материјала и
оправка локомотва и вагонета као најповољнијим понудиоцима поверава:
I. Фирми „Прва Југословенска Творница вагона, стројева и мостова д.д. Брод на Сави лиферовање локомотиве
760 м./м. колосека з/з ( С ) копчано, са бакарним ватреним
боксом и пулзометером по цени од 125,000 динара, словом
стодвадесетпетхиљада динара, франко оцарињено Дунавска
Обала Нови Сад.
По следећим условима:
1./ Локомотива треба да је, за 760 м/м колосека з/з (С)
укопчано. Најмањи радиус кривине је 40 м.
2./ Ватрени бокс да је из бакра. Притисак казана најмање 12 атм.
3./ Локомотива да је снабдевена осим прописаних делова и са два комада инјектора и са једним пулзометером.
4./ Мазање клипа треба да је аутоматско.
5./ Тежина локомотиве без погонског материјала и без
воде у хладном стању треба да има најмање 8.5 тона.
6./ Примање локомотиве је у Новом Саду у гр. ложионици након извршења хидрауличке пробе према прописима
и након погонске пробе.
7./ Лиферант јамчи од дана примитка по извршеној проби за време од 6 словом шест месеци, а дужан је у том времену све недостатке, који се покажу услед хрђавог материјала
или хрђаве израде без наплате изменити односно поправити.
8./ Понуда се има поднети франко станица Нови Сад
дунавска Обала.
II./ Репература локомотиве бр. II. за своту од 49,000 словом четрдесетдеветхиљада динара, и то оправка ватренога
бокса, туширање и изливање лежишта, измењивање лоших
ватрених цеви, 2 ком. инјектора, оправка крмила, оштрење
свих славина и са измењивањем неупотребљивих делова и
остале мање делове поновити, тако да је локомотива потпуно
исправна.
Транспорт локомотиве у Брод и натраг сноси град.
Услови су следећи:
1./ Предузимач је дужан потребну поправку из најбољег материјала према прописима извести.
2./ Оправку ватреног бокса тако извршити, да се никаква цурења у погону не покажу.
3./ Све арматуре, које се након оштрења покажу као
неупотребљиве треба изменути.
4./ Подузимач јамчи за свој рад у времену од 6 (шест)
месеци, тако да има све недостатке, који се покажу у погону
на свој трошак оправити. Ако се локомотива у међувремену
од 6 (шест) месеци поквари дужан је предузимач све оправке у року, који ће стручњак града установити довршити. У
колико овај рок неби прихватио, оправку ће извршити град
у сопственој режији или путем другог предузимача на терет
предузимача, ако пак рок оправке прекорачи, одговара пре-
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дузимач за штету, коју град има услед нерада локомотиве.
За осигурање ове оправке добиће се 10 % за кауцију, која ће
се након коначне предаје т.ј. након 6 (шест) месеци погона
исплатити.
4./ Примање оправке локомотиве извршиће се у Новом
Саду, након извршења хладне и погонске пробе.
III./ Фирми Индустријско Деоничарско Друштво „Алат”
творница стројева и алата у Загребу следеће:
Лиферовање 20 (двадесет) комада нових железних вагонета.
и то вагонића [са] шкрињом из 3 м./м. дебелог лима са
садржајем од 1.25 м.з. постоље округло савијено у облику
одбијача или из 120 м./м. високог округлог жељеза двојни
котачи са патентираним лежиштем на ваљцима „Сава” 50.
Одбијачи су из пљоснатог жељеза са улошком од дрвета.
Тежина вагона око 470 кг. ширина колосека 760 м./м по
цени од 3750 динара словом трихиљадеседамстопедесет
динара, по комаду, свега дакле укупно у износу од 75,000
динара - словом седамдесетпетхиљада динара.
Лиферовање 20 (двадесет) пари точкова са I класним
котачима из ливаног челика, промер венца 350 м/м. ширина венца 74 м/м. са 60 м/м. дебелим челичним осовинама,
за колосек 760 м/м. по цени од 6,70 дин. словом шест динара и 70 пара по кг. Тежина по комаду 70 кг. даклем цена по
комаду 469 дин. словом четиристотинешесдесетдевет динара, свега 9380 динара, словом деветхиљадатристотинеосамдесет динара.
Лиферовање 10 (десет) комада ваљкастих лежишта систем Сава 50 са вођицом из кованог жељеза по цени од 120
(стодвадесет) динара по комаду свега 1200 (хиљадудвеста)
динара.
Лиферовање једне Универзалне алат машине „Алијанс”
комбиниране стругарске клупе и машина за рендисање за
бушење и фреза. Дужина стругања 1500 м/м. према понуди
са припадајућим приборима за погон за трансмисију по цени од 45,000 словом четрдесетхиљада [!] динара. Све цене
разумевају се франко станица Нови Сад, Дунавска обала
оцарињено.
Са оправком 90 /деведесет/ комада жељезних вагонета на тај начин да се постоља изравнају, да се свако постоље
оправи новим попречним појачањима од 100 м/м високог
жељеза, да се лежишта према потреби поново излију и потпуно у ред стави, кочнице изравнају и неупотребљиви делови
измену новима по паушалној цени од 26,800 динара (двадесетшестхиљада осамстодинара) поставно гр. стовариште у
Новом Саду. Оправка локомотиве бр. I./ и мање потребне
радове око монтирања строја за алат, набавка потребног
алата, електромотора има се у сопственој режији извршити у
оквиру кредита од 18,000.- динара.
Са извршењем поверава се градски Савет.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, градски саветник.
Број: 63.
адм. 8824. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси по саслушању економског, финансијског и правног
Одбора - записник јавне лицитације одржане дне 5. марта
1926. године у предмету издавања под закуп права лова на
5 година, а на основу одлуке проширеног гр. Савета од 22.
фебруара 1926.
Лицитацији присуствовали су Нестор Панаотовић у име
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Новосадског Савезног Ловачког Друштва, Дамјан Кузмановић
у име земљорадничке задруге, у Новом Саду и Стеван Летић
економ из Новог Сада од којих су потоња два од лицитације
одустали. Постигнута је свота од 60,000 динара у име једногодишње закупнине.
Предлог градског Савета једногласно је примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада изриче, да усваја
понуду учињену од стране Новосадског Савеза Ловачког
Друштва, те да му према томе издаје у петогодишњи закуп
право лова на простору новосадског хатара у површини од
26,475 кат. јут. уз годишњу закупнину од 60,000 динара почевши од 1. фебруара 1926. с разлога тога, што је учињена
понуда четвороструко премашила своту предвиђену у гр.
прорачуну за год. 1926. и јер је лицитант испунио све услове
лицитације односно прописа државног рачуноводства.
Надаље нека се након овога уступе сви списи градском
фискалу да у року од 8 дана са закупником састави уговор,
тиме да имаде пригодом састављања уговора држати се строго прописа услова, који су установљени у условима лицитације, те да га након састава поднесе гр. Савету на одобрење.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 64.
адм. 9791. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси записник о издавању под закуп права риболова на Дунаву и у Великом Риту и уједно јавља, да је за закуп права
риболова на Дунаву и у Великом Риту учинио најбољу понуду
Мирко Гроздић, новосадски становник у своти од 33,000 тридесеттри хиљаде динара годишње закупнине.
Предлог градског Савета примљен је једногласно и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да усваја учињену
понуду Мирка Гроздића, учињену за закуп риболова на Дунаву и у Великом Риту у своти од 33,000 тридесеттри хиљаде
динара год. закупнине из разлога, што је понуђена свота
премашила своту предвиђену у градском прорачуну за год.
1926. те према томе издаје под закуп Мирку Гроздићу право
риболова на Дунаву и Великом Риту као и т.зв. кубике на
време од 1. марта 1926. до 28. фебруара 1927. године за
годишњу закупнину од 33,000. (тридесеттрихиљаде) динара
а према лицитационим условима број 6292/адм.1926.
Уједно се упућује градски фискал, да са закупницима
склопи уговор одговарајући условима градског Савета број
6292/1926. с том напоменом, да се код услова о издавању
права риболова у Великом Риту измењује рок закупа на тај
начин што се установљава према следећем:
„Рок закупа права Риболова у Великом Риту престаје
онда, када нестане воде у Великом Риту. Ово важи само до
дана 28. фебруара 1927. године.”
Градско економско звање се позива, да води бригу о
томе, да закупац прописану закупнину у одређеном року
уплати у градску благајну.
О овоме се заинтересовани изводом из записника извештавају.

70

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 65.
адм. 6291.7388. од 1926.
Градски Савет из Своје седнице од 22. марта ог. - а по
саслушању мишљења економског, финансијског и правног
Одбора - подноси записник састављен 26. фебруара 1926. године приликом издавања под закуп путем усмене јавне лицитације градских пашњака за годину 1926-1927. и то пашњаке од градске кланице до затоња, од затоња до Јосимовог
Фока, Четир Крајцаре Бедем, Тополик, пашњак око електричне централе, пашњак код Ловрековићеве фабрике, и пашњак
лево од пута на Штранд између заграђеног парка и пута, који води на нове дрваре.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет усваја понуде учињене на
овој лицитацији, те према томе издаје под закуп градске
пашњаке на следећи начин:
1./ Пашњак од градске кланице до затоња најбољем
нудиоцу Томи Грњи за годишњу закупнину од 5,850 динара
(словом петхиљадаосамстотинапедесет) динара.
2./ Пашњак од затоња до Јосимовог Фока најбољем нудиоцу Гаври Николићу у име месарског удружења за годишњу закупнину од 4,600 динара (словом четирхиљадешестстотина динара.
3./ Пашњак т.зв. „Четир Крајцаре Долма” најбољем нудиоцу Јоци Милаку за годишњу закупнину од 5000 (петхиљада)
динара.
4./ Пашњак т.зв. „Тополик” најбољем нудиоцу Живку
Јовандићу уз годишњу закупнину од 3600 (трихиљадешестстотина) динара.
5./ Пашњак око Електричне Централе најбољем нудиоцу Живку Богојевом за годишњу закупнину од 2,700 (двехиљадеседамстотина) динара.
6./ Пашњак код Ловрековићеве фабрике на Малом Лиману најбољем нудиоцу Ђоку Милаку за годишњу закупнину
од 3,350 (трихиљадетристотинепедесет) динара.
7./ Пашњак лево од пута према Штранду између заграђеног парка и новог пута, који води на нове дрваре најбољем нудиоцу Јоци Милаку за годишњу закупнину од 8,200
(осамхиљададвестотине) динара, а уз следеће услове:
1./ Закуп траје од 1. марта 1926. године до 28. фебруара 1927. године.
2./ Закупници имају право само на пашу и ускраћено
им је ловљење рибе или нанашање квара и штете на шумском дрвећу, зато је дужан закупник по истеку закупнине у
потпуном реду и неоштећено вратити граду пашњак.
3./ За сваки квар и штету нанешену на дрвећу или на
остали начин одговарају закупници према пропису одређеном о закону о шумама.
Закупник је дужан строго се придржавати свих наређења, које му прописује Закон наредбе о риболову, као и
наређења садржаних у овим условима и у случају ма каквог
прекршаја од стране закупника, у праву је град разрешити
на штету закупника, без лицитације и без нарочито прописаних услова другом закупнику издати тиме, да прекршитељу уплаћену закупнину задржи, без да би прекршитељ имао
права на икакву оштету.
4./ Уколико би град одузео од закупника један део пашњака и исти употребио у друге цељи, то ће се закупнина снизити у сразмеру према одузетој количини.
5./ Без претходног пристанка градског савета закупљен
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пашњак се не може издати у пазакуп.
6./ Трска не сачињава предмет закупа. Иста припада
граду и према томе закупници одговарају за сву штету што
би њихова стока починила.
7./ Закупнина се има одмах уплатити у потпуној своти.
Уједно се потврђује, да су свих 7 лицитаната прописани вадиум у своти од 1000 динара уплатили у градску благајну и
то:
Живко Јованцић
1000 динара
〃
Јоца Милак
1000
〃
Гавра Николић
1000
Тома Грња
1000 динара
〃
Ђока Милак
1000
〃
Живко Богојев
1000
〃
Јоца Милак
1000
те се према томе упућује путем гр. рачуноводства градска
благајна да горенаведене своте прерачуна у Дом. Благ. у корист именованих као један део закупне своте за излицитиране пашњаке.
8./ Биљеговине, пристојбе и све могуће трошкове овога
закупа сноси закупник.
2 % излицитиране своте су од сваког појединог најбољег нудиоца наплаћена у таксеним маркама и на записнику
поништена.
9./ У случају спора надлежан је за обе уговарајуће странке новосадски срески суд.
10./ Градски Савет не одговара за никакву штету, која
би евентуално снашла закупника за време трајања овог закупа.
О овоме се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Референт: Јован Лакић, велики бележник.
Број: 66.
адм. 40951. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 18. априла о.г. подноси призив Душана Матића, некадашњег ред. капетана и
Милоша Рогуље, некадашњег ред. часника против одлуке
градског Савета под бројем 40164/адм.1925. којом им је
обустављена исплата берива до решења питања молбе, коју
је поднео Г. градски начелник Министарству Унутрашњих
Дела под бројем 221/предс.1925. дали им припада пензија и
берива према §-у 9. градског мировинског статута од 1914.
године.
Градски Савет се и код овога, као и код пређашњих
оваких случајева ставио на становиште, да се и на њих имају применити прописи гр. статута а наиме, да призивачима
припада према §-26. градског мировинског статута мировина, а према §-9. цитираног статута, припадају им редовна
берива до краја онога месеца, када им је одлука о установљењу пензије уручена т.ј. да се до тога времена имају сматрати
активним градским службеницима.
По мишљењу заједничке седнице економског правног и
Одбора за финансије и прорачун треба призив одбити и нападнуту одлуку градског Савета потврдити, да се на тај начин
путем призива изнесе овај случај на решење Министарству
Унутрашњих Дела, када већ град није добио одговор на питање по овоме предмету. По мишљењу одбора је именоване
надлежан Министар Унутрашњих Дела разрешио дужности
гр. чиновника они су тамо у смислу начелног решења Државног Савета Број 189. од 30/I. 1920. престали бити активни
чиновници града од дана потписа решења о разрешењу дужности, а то је 9. септембра 1925.
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Ово се не може спровести ни из тога разлога, да су на
њихова места именована два чиновника, која су се имали
одмах увести у дужност, а да је у прорачуну гр. домаће благајне предвиђена свота само за по једног чиновника на појединим положајима.
Што се тиче пензије њихове Одбор је ставновишта, да
град Нови Сад није крив, што су они разрешени дужности,
те се не може сносити ни штетне последице тога а наиме не
може им установити пензију, односно коначну отпремнину.
Пошто су овде два предлога, то је председник ставио
на гласање прво предлог градског Савета за који је гласало
14. а затим предлог економског Одбора, за који је гласало 33
члана проширеног Савета.
Према томе је предлог економског Одбора већином гласова примљен, те је
ОДЛУЧЕНО:
Проширени Савет града Новог Сада одбија призив Душана Матића, и Милоша Рогуље, некадашњих ред. чиновника, јер је њих надлежан Министар Унутрашњих Дела, разрешио дужности гр. чиновника и они су тиме у смислу начелног решења Државног Савета број 189. од 30./I. 1920. престали бити активни чиновници града, од дана потписа решења о разрешењу дужности, а то је 9. септембра 1925. године.
Ово се не може спровести ни из тога разлога, да су на
њихова места именована два чиновника, који су се имали
одмах увести у дужност а да је у прорачуну гр. домаће благајне предвиђена свота само за по једног чиновника на појединим положајима.
Што се тиче пензије њихове проширени гр. Савет је
становишта, да град Нови Сад није крив, што су они разрешени дужности, те не може сносити ни штетне последице
тога, а наиме не може им установити пензију, односно коначну отпремнину.
О овоме се извештавају гр. Савет, Душан Матић, и
Милош Рогуља, путем њиховог опуномоћеног заступника Др.
Милана Матића.
Број: 67.
адм. 31631. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси призив Стевана Бошњаковића, пензионисаног рачунарског саветника против одлуке гр. Савета број 27093/адм.
1925. у ствари исплате припомоћи за одело и додатака од
500.- дин. шефовима звања са мишљењем заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун.
ОДЛУКА:
Проширени Савет града Новог Сада одбија призив
Стевана Бошњаковића, пенз. рач. саветника и потврђује у
целости нападнуту одлуку гр. Савета под бројем 27093. од 8.
августа 1925. са мотивацијом наведеној у њој.
О томе се градски Савет и Стеван Бошњаковић изводом из записника извештавају.
Број: 68.
адм. 30419. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - призива Ранка
Славнића, гр. гл. архивара против одлуке градског Савета
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број 25727/адм.1925. којом је упућен на исплату додатак
шефовима одељења.
ОДЛУКА:
Призив Ранка Славнића, гл. гр. архивара се као неоснован одбија, јер градска архива није засебно одељење већ
помоћно звање, које према § 243. градског организационог
статута је потчињено вел. бележнику.
О томе се гр. Савет и Ранко Славнић, гл. гр. архивар
изводом из записника извештавају.
Референт: Предраг Клицин, градски саветник.
Број: 69.
адм. 41884. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта ог. подноси свој предлог - а по саслушању мишљења економског, финансијског и правног Одбора - у ствари призива Управе Руске Реалке у Новом Саду, против кон. одлуке Гр. Савета бр.
35036/1925. у предмету закупа просторија фабрике плина,
на другостепено решење.
ОДЛУКА:
Проширени Савет града Новог Сада, као надлежна
другостепена власт одбацује призив Управе Руске Реалке у
Новом Саду против кон. одлуке гр. Савета бр. 35036/1925. и
потврђује поменуту кон. одлуку у целости и то са разлога изнешених у мотивацији нападнуте одлуке градског Савета, а
осим тога и стога, што је у међувремену већ расписана и лицитација за оправку и стављање у погон фабрике гаса.
Против ове коначне одлуке има места призиву на Министарство Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б. у року од
15 дана од уручења.
О чему се изводом из записника има известити градски
Савет ради даљег поступка.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 70.
адм. 38501. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и Одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Јосипа Вајса и другова ради установљења дневнице
од 20.- динара, као и спољашњем особљу трошаринског звања.
ОДЛУКА:
Проширени градски Савет града Новог Сада одбија
као неосновану молбу Јосипа Вајса и другова унутрашњег
особља градског трошаринског звања ради установљења
дневнице од 20.- динара, која је одлуком под бројем 82/скуп.
зап. 1924. установљења спољашњем особљу гр. трошаринског
звања за уранак.
Разлози:
Спољашњем особљу градског трошаринског звања је
одлуком бр. 82./скуп. зап. 1924. установљена дневница од
20.- динара за „уранак” - успостављена зато, јер они мора да
су лети и зими сваки дан рано ујутро на пијаци и јер су изложени непогодама времена.
Канцеларијско особље градског трошаринског звања
долази под исти поступак, као и остали гр. службеници и
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њихов рад ван званичних часова се награђује према §-у 294.
градског организационог статута.
О овоме се градски Савет и молитељи извештавају.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 71.
адм. 2496/од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта ог. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету жалбе инжињера Лазара Савкова у вези решења гр. Савета бр. 26865/адм. 1924. због насипања нове улице иза фабрике гаса.
ОДЛУКА:
Проширени градски Савет решава, да се нова улица
иза гасфабрике наспе и то у дужини од 280 мет. и ширини
од 20 мет. и у висини од 1 мет.
Трошкове овога рада у износу од динара 168,000.- имају
се предвидети приликом претреса прорачуна за годину 1927.
О томе се градски Савет и заинтересованих изводом из
записника извештава.
Референт: Јован Лакић, велики бележник.
Број: 72.
адм. 5524. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Николе Плавшића гр. техничког саветника ради
урачунавања 21 године 9 месеци и 27 дана, које је провео у
државној служби и приватној професији.
ОДЛУКА:
Скида се са дневнога реда.
Број: 73.
адм. 1037. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Др. Јована Стејића, гр. гл. физика, да му се урачунају године проведене у служби општине Бешке од 1896.
год. до 1910. год. и године проведене у пензији од 1910. до
именовања његовог за гр. гл. физика т.ј. до 15. маја 1924. године, надаље да се разврста у I. кат. 4 групу и да му се исплати разлика ових берива за време од 15. маја 1924. године.
ОДЛУКА:
Скида се са дневнога реда.
Број: 74.
адм. 43481. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Милана Вујића, гр. оврховодитеља поч. подбележ-
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ника ради урачунавања 28 година 5 месеци и 23 дана проведених у јавној служби.ОДЛУКА:
Скида се са дневнога реда.
Број: 75.
адм. 9586. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Ранка Травња гр. подбележника II. кл. ради
урачунавања 8 година и 5 месеци и 12 дана проведених у
државној служби, као учитељ општине Дубоке и наставник
држ. трговачке школе у Новом Саду.
ОДЛУКА:
Скида се са дневнога реда.
Број: 76.
адм. 8298. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г.
подноси на основу мњења економског, правног и одбора за
финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Ранка
Славнића, гр. главног архивара, ради урачунавања 14 год. 1
месец и 4 дана проведених у државној служби.
ОДЛУКА:
Скида се са дневнога реда.
Број: 77.
адм. 8840.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта ог. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Др. Стевана Дамјановића, градског саветника да му се
установи припомоћ на одело за 1926. годину.
Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета, предлаже, да се молитељу исплати припомоћ на одело после службе од 6 месеци.
После овога је великом већином гласова примљен предлог гр. Савета и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада усваја молбу др.
Стевана Дамјановића, гр. саветника и изузетно од одлуке
проширеног гр. Савета број 4. I скуп. зап. 1926. одобрава
припомоћ за ову годину као ожењеном у износу од 4,000.динара.
Разлози:
Молитељ на дан доношења одлуке о припомоћи на одело т.ј. 4. јануара о.г. није био у служби овога града, као што
тражи ова одлука, али је био у државној служби, која је према општем правном принципу равна са самоуправном службом и да има прорачунске могућности за покриће ове своте.
О томе се градски Савет и молитељ изводом из записника извештавају.
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Број: 78.
адм. 639. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси на основу заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Стефаније Ботош, ради месног права за властиту кућу
у Футошкој улици број 94.
Божа Никетић, члан проширеног Савета предлаже, да
се молба препоручи, јер је била с једне стране гимназија а
сада моли месно право за кућу и јер није трговала.
После овога је предлог гр. Савета већином против један
глас примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада решава, да се молба Стефаније Ботош за месно право за властиту кућу у Футошкој улици бр. 94. не препоручи Господину Великом Жупану
као власти, која [је] по чл. 26. правилника У. бр. 23989. од 15.
јула 1925. надлежна за издавање уверења о месном праву.
Разлози:
Према извештају стручне комисије за преглед зграда у
којима се намерава обавити механска радња наведено место
не одговара чл. 12. тачка а./ и б./ правилника о гостионицама а наиме баш преко пута наведеног места на 50 метара
је државна гимназија и баш поред наведеног места у кући
број 102. постоји гостиона то није саветно, да се нагомилавају гостионе преко пута гимназије.
Осим тога данашњи број гостионица и кафана одговара потпуно потребама нашег грађанства и отварањем нових
гостиона дала би још већма маха ширењу пијанства, алкохолизма и свих осталих разорних социјалних последица и невоља, које га прате и било би штетно и по морално хигијенске прилике и у опште по социјални поредак овога града.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 79.
адм. 639. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 18. марта о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Ирме Егри, ради установљења припомоћи за лечење и сахрану своје матере уд. Др. Имра Марцековића, у
износу од 12,365.- динара.
ОДЛУКА:
Проширени Савет града Новог Сада не може уважити
молбу Ирме Егри, ради установљења припомоћи за лечење и
сахрану њезине матере Уд. Др. Имра Марцековића, јер нема
прорачунске могућности за покриће мољене припомоћи.
О томе се градски Савет и молитељица изводом из
записника извештавају.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, градски саветник.
Број: 80.
адм. 5777. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси - на основу мишљења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун у предмету молбе

22. МАРТ 1926.

Николе Плавшића, градског главног инжињера, да градски
савет и њему додели чиновнички плац, као што је доделио и
осталим градским чиновницима, у сврху изградње куће за
становање.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета је против
тога, да се чиновницима дају скупи плацеви, већ само на
таквом месту где могу зидати кућу само за себе. Замера да је
свих 18 јутара датих сиротињи за кућишта издато за ову градњу под закуп.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, није зато, да се
на траженом месту дају плацеви, пре него што је регулација
извршена. У погледу издавања под закуп земље намењене
сиротињи за кућишта предлаже, да се унесе, пред односни
одбор да то реши.
Јован Лакић, вел. бележник вели, да би већа штета била отуда, да се земља није издавала под закуп. Ове године за
градњу кућа могу доћи у питање највише 1-2 јутра. Уосталом
према закључку проширеног Савета се имају купци у погледу
усева споразумети са закупницима.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета моли,
да се остави земље за бар 20 плацева, јер има људи, који желе одмах да почну са градњом.
Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета није против
чиновника, али нека им се да земље онде где могу зидати. На
Лиману где треба зидати куће на спрат не могу им се дати.
После овога је одређено поименично гласање тако, да
они, који примају предлог градског Савета гласају са ”да” а
који га не примају да гласају са ”не”.
Са ”да” су гласали:
Од стране градског Савета:
Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Предраг
Клицин, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Др.
Стеван Дамјановић, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија
Патак, Никола Лебхерц, Ранко Славнић, Стојан Стакић и
Ранко Травањ.
Од стране муниципалног Одбора:
са ”да” није нико гласао.
Са ”не” су гласали:
Од стране муниципалног Одбора: Др. Мита Арадски,
Лука Бајић-Миканов, Лазар Балаш, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Драгољуб
Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Мита
Клицин, Сава Ковачевић, Лука Летић, Стеван Летић, Јован
Милак, Петар Милак, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе
Недељковић, Пера Палковљевић, Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Др. Јефта Поповић, Јован Свирчевић, Милутин
Стојковић, Паја Тодоровић, Јован Ћулум.
Према томе је предлог градског Савета са 15 гласова против 27 одбијен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Скида се са дневног реда.
Референт: Предраг Клицин, градски саветник.
Број: 81.
Градски Савет из своје седнице од 22. марта о.г. подноси - по саслушању мишљења економског, финансијског и
правног Одбора - свој предлог у предмету исплате трошкова
банкета и помена приликом прославе стогодишњице рођења
Др. Светозара Милетића.
Предлог градског Савета примљен је једногласно и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада одобрава трошкове банкета и помена у цркви приликом прославе стогодишњице Др. Светозара Милетића, 23. фебруара о.г. према томе
упућује градски Савет да упути на исплату на терет партије
40. непредвиђени издатци гр. прорачуна 5076.- динара д.д.
Гранд Хотел Слободи, и Васи Крендићу, тутору св. Саборне
Цркве 555.- динара.
О овоме се извештава градски Савет ради извршења.
Број: 82.
Радован Вујошевић, члан проширеног гр. Савета разлаже своју интерпелацију у ствари завичајности и држављанства Мартина Лихтшајна. Он је више пута пожуривао решење ове завичајности, али до данас није решена. Циљ му је да
се установи, дали се код нас налази лако до завичајности и
држављанства.
Предраг Клицин, гр. саветник, вели, да је њему издато да
установи, дали је правично издата сведоџба о завичајности
Мартину Лихтшајну. Он то до сада није могао да изврши, јер
је јако заузет својим редовним пословима као културни саветник, приседник сирочадског стола и секретар Савеза Војвођанских Градова. Чим буде истрагу довршио поднеће г. градском начелнику извештај.
ОДЛУКА:
Одговор се узима на знање с тим да се на идућој седници поднесе извештај о учињеном.
Број: 83.
Др. Ђурица Недељковић, члан проширеног Савета образлажући своју писмено поднесену интерпелацију у ствари епидемије шарлаха. Тражи, да се установи кога терети одговорност што нису учињене све мере предострожности да се кривац казни.
Др. Ђорђе Клука, гр. физик, вели, да су мере за сузбијање шарлаха чињене договорно и по упутству Здравственог
Одсека.
Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета, предлаже да се све школе затворе за 4 недеље и за то време изврши калемљење деце и дезинфекцију школа.
После овога је једногласно
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Интерпелација Др. Ђурице Недељковића, члана проширеног гр. Савета се издаје Управном Одбору да установи
кога терети кривица за пропуштено извршење законских
прописа за случај епидемије шарлаха од стране гр. физиката
и да против кривца покрене дисциплински извиђај. Уједно
се одлучује, да се све школе у Новом Саду имају затворити
на четир недеље за које се време има извршити дезинфекција школских просторија и калемљење деце.
Број: 84.
Пошто је дневни ред данашње редовне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно сазвату главну скупштину и за оверовљење записника позива
Лука Бајић-Миканов, Косту Живојновића, √Др. Ђурицу
Недељковића, Ђока Мољац√ и Драгољуба Димитријевића, за
26. март у 11 сати пре подне у бележничко звање.

22. МАРТ 1926.
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Након прочитања оверовљава се 26. марта у 11 сати пре подне.

Јован Лакић, с.р.
вел. бележник.

Ђока Мољац, с.р.

Др. Миловановић, с.р.
градски начелник.

Др. Ђурица Недељковић, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
која је одржана 21. априла 1926. године.
Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ
градски начелник.
Били су:
Од стране гр. Савета: Јован Лакић, зам. гр. начелника, Радивој Бокшан, гр. саветник, Александар
Поповић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Предраг Клицин, гр. саветник, Др. Михајло
Продановић, гр. гл. фискал, Никола Плавшић, технички саветник, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан,
Др. Јован Стејић, гл. физик, Стојан Стакић, почасни саветник, приседник сирочадског стола, Ђула Киш,
гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр.
подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, Јосиф Пајц, гл. благајник и Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Димитрије Бијелић, Велимир
Бугарски, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић,
Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Младен Димитријевић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илијћ, Васа
Јовановић, Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић, Др. Јован
Латинчић, Александар Нађ, Др. Коста Мајински, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Др. Ђорђе Недељковић, Мита Мунћан, Божидар Никетић, Јован Перваз, Никола Петровић, Др. Милорад Попов, Павле
Поповицки, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум,
Јулије Фајт.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број: 85.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник, поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара за данас исправно сазвату ванредну гл. скупштину проширеног Савета града Новог Сада; вођење записника
поверава Јовану Лакићу, вел. бележнику.
Узето на знање.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 86.
адм. 9698. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела, број 4815/1926.
у ствари пензије Стевана Бошњаковића, пензионисаног рачунарског Саветника.
ОДЛУКА:
Скида се с дневног реда.
Број: 87.
адм. 18047. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси свој предлог у предмету нацрта статута о осигурању гр.
раденика.
ОДЛУКА:
Скида се са дневнога реда с тим да се нацрт раздели
члановима проширеног гр. Савета и поднесе поново економском Одбору ради подношења мњења.

21. АПРИЛ 1926.
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Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.
Број: 88.
адм. 21581. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету измене гр. статута о таксама за клање на гр. кланици.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с обзиром на чињенице, које су изнесене у представци градског Савета упућеној Министарству Унутрашњих Дела под бр. 10480/адм. 1926. мења
параграф 31. гр. штатута о прегледу меса са којим су установљене кланичне таксе, те кланичке таксе, које су установљене и одобрене од стране Министарства Унутрашњих Дела
под бројем 9557/1920. и то:
1./ За одраслу рогату марву по комаду 80 круна.
2./ За телад по комаду 12 круна
3./ За прасе по ком 2 круне
4./ За назиме по ком 16 круна
5./ За свинче по ком. 50 〃
6./ За овце и козе по ком. 7 круна
〃
7./ За јагањце и јаре 4
повисује
тако, да се у будуће имају таксе наплаћивати према одлуци
проширеног гр. Савета донешеној под Бр. 136./1925. а која
је одлука одобрена решењем Министарства Унутрашњих
Дела под бр. 8475/1926. и то:
1./ За марву од комада по 80дин.
〃
60 〃
2./ За свиње
〃
20 〃
3./〃 телад
4./〃 овце, јагањце, јаре, козу и прасице под 5.- динара.
Измена овог штатута има се поднети на одобрење Министарству Унутрашњих Дела, с тим, да се претходно има
исходити одобрење од Министарства Пољопривреде и Вода.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. саветник.
Број: 89.
адм. 6244. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету програма за прославу стогодишњице рођења √Дра√ Светозара Милетића, који је израдио Одбор за припремање прославе.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, предлаже, да на банкету, који ће се приредити на дан 6. маја о.г.
учествује од чланова проширеног гр. Савета и Јован Перваз,
као представник грађевинара.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Др. Јефте Поповића је једногласно примњен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
У вези са својом ранијом одлуком од 8. фебруара о.г.
гр. 9/40706./925. и 4630/1926. да град Нови Сад на дан
опште прославе стогодишњице √Дра√ Светозара Милетића 6.
маја о.г. узме видног учешћа и да би се дала прилика ново-
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садском грађанству да на један видан и достојанствен начин
манифестује своје осећаје пијетета и захвалности према свом
Великом Грађанину √Дру√ Светозару Милетићу и да тако
увелича сјај прославе, Проширени Савет сл. кр. града Новог
Сада решава, да се у очи прославе на дан 5. маја, у вече,
приреди опход грађанства и друштава по граду са бакљадом
и илуминацијом улица.
Тога ради упућује се градски Савет, да предузме потребне мере ради припреме опхода и овлашћује га да учини издатке, који буду били потребни, на терет партије непредвиђени издатци гр. прорачуна.
На дан прославе 6. маја о.г. у 9 сати пре подне има се
одржати свечана седница Проширеног гр. Савета, на којој
ће се одлучити, на који начин да се овековечи спомен √Дра√
Светозара Милетића.
Уједно се овлашћује г. град. Начелник да као делегат
града Новог Сада говори на свечаној академији и на гробу
√Дра√ Светозара Милетића, а на свечани ручак делегирају се
г.г. Станко Лазић, Стева Летић, Др. Арсен Милутиновић и
Јоца Перваз.
О томе се има известити Одбор за припремање прославе ради допуне програма светковине.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 90.
адм. 20280. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету издавања радова за калдрмисање Мађарске улице.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета је зато,
да се цела Мађарска улица поплочи керамитом у ширини од
5 метара, јер ће том улицом и после премештаја Царинарнице на Дунав бити теретни саобраћај од станице у град. Базалт је слабији од керамита и ако је кречан онда се после 7
година може понова поплочавати и тако ће много скупље
стати од керамита. Наводи, да је у Алмашкој улици калдрма
од базалта већ искварена и ако је промет туда незнатан.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета предлаже
не само из финансијских већ и из здравствених разлога, да
се прими предлог Савета. Не може се у једну улицу метнути
тако скупа калдрма од керамита, када у другим улицама
нема никакве калдрме, шта више се онде налазе баре, које
куже зрак, због чега је ту и највећи проценат помора, нарочито деце.
Никола Плавшић, технички саветник изјављује, да је
базалт врло чврст и неће се брзо кварити. И сам је био првобитно за керамит, али је од тога одустао, јер је то финансијски тешко спровести.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, не верује у изјаву Др. Јефте Поповића, да више побољшања жели
српском крају од њега, али овде је у питању привредни интерес града, Мађарском улицом ће теретни промет увек бити
јак, па зато предлаже, да се поплоча керамитом у ширини од
5 метара. Тиме неће бити керамит скупљи, а бар 20 пута је
тврђи и отпорнији од базалта. Предлог гр. Савета је штетан
и он ће против њега протестовати.
Мита Клицин, члан проширеног Савета је за предлог
гр. Савета за који је гласало 44 члана а затим предлог Луке
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Бајића-Миканова за који је гласало 3 члана проширеног гр.
Савета.
Према томе је предлог гр. Савета великом већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Гр. Савет поништава исход лицитације из разлога што
ни једна понуда није удовољила свима условима, стављеним
за ову лицитацију и уједно решава, да се хитности ради и по
новим условима на 14 дана распише нова лицитација за 5.
мај и то тако, да се трг поред Жељезничке станице, као пут
до Жељезничке улице калдрмише искључиво са керамитом
на новој бетонској подлози а улица, која води од Жељезничке
улице до Футошке улице калдрмише искључиво са малим
бетонским коцкама из базалта на постојећој подлози.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 91.
адм. 15325.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету изградње Царинарнице у Новом Саду.
Мита Клицин, члан проширеног Савета вели, да је економски Одбор овластио гр. Савет, да поднесе понуду Министарству Финансија за изградњу једне Царинарнице и сада
треба известити Министарство Финансија [да се може] приступити изградњи чим се склопи уговор.
Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета предлаже, да се место за Царинарницу одреди ближе паробродској станици.
Коста Симин, члан проширеног Савета је такођер за
предлог, да се Царинарница зида код садашње паробродске
станице, јер на тај начин неће град морати изграђивати нов
пут, а жељезничка пруга се да лакше продужити.
Др. Милан Миловановић, градски начелник вели, да се
сада поднесени извештај о понуди а о месту где се зида царинарница биће још говора, када будемо имали уговор од
Министарства Финансија.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог гр. Савата, економског, финансијског и правног Одбора одобрава досадашњи рад градског Савета у овом предмету и решава, да уговор, који ће градски Савет склопити са државом у погледу
установљења кирије поднесе на одобрење Проширеном гр.
Савету.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. саветник.
Број: 92.
адм. 12021. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету женске занатлијске школе за 1926. годину.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, вели, да
закон о занатским школама није протегнут на целу државу.
Предлаже, да се предмет скине са дневнога реда и да се при-
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баве потребне информације од Министарства Просвете, Министарства Трговине и Индустрије и Министарства Пољопривреде.
Предлог Павла Поповицког, члана проширеног Савета
је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Скида се с дневнога реда с тим; да се затражи обавештење од Министарства Просвете, Министарства Трговине
и Индустрије и Министарства Пољопривреде у погледу примене Закона о радњама и закона о занатским школама.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. саветник.
Број: 93.
адм. 7133. од 1926.
Градски Савет подноси из своје седнице од 21. априла
о.г. подноси свој предлог у предмету премештаја дрвара.
ОДЛУКА:
Скида се с дневнога реда.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник.
Број: 94.
адм. 11022. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе „Фрушкогорца” д.д. фабрике шампањца из Новог
Сада, ради опроштаја трошарине на њихов производ.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета сматра
шампањац луксузним артиклом, те се противи опроштају
трошарине.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, да
се тачке 10. и 11. и 12. данас скину са дневнога реда и расправе заједно са прорачуном града за 1927. годину.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, вели, да се
ово питање не треба проучавати. На увезено вино се већ
једном плати трошарина и с њим може власник слободно
располагати, па и шампањац од њега правити. Производ
вина неби требало поново оптеретити трошарином, јер он
онда не може издржати страну конкуренцију.
Г. градски начелник је после овога на општу жељу претворио гл. скупштину у конференцију.
После довршене конференције је добио реч Мита Клицин,
члан проширеног Савета, који је као резултат конференције
предложио, да се 10. 11. и 12. тачке скину с дневнога реда,
што је једногласно примљено, те је
ОДЛУЧЕНО:
Предмети под тачком 10. 11. и 12. дневнога реда се
скидају с дневнога реда с тим, да ће се по тима донети решење у вези са прорачуном града за 1927. годину.
Под овим тачкама су ови предмети:
10. Предлог гр. Савета у предмету молбе фрушкогорца
д.д. творнице шампањца ради опроштаја трошарине на њихов производ.
11. Предлог гр. Савета у предмету молбе Југословенске
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Кемичке Фабрике ради снижења калдрмарине на њихову
робу.
12. Предлог гр. Савета у предмету молбе удружења Хотелијера, Кафанара и Гостионичара ради снижења трошарине на вино.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, градски саветник.
Број: 96.4
адм. 12957. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси свој предлог - на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног Одбора у предмету продаје
кућа сиротињи иза Темеринске капије.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета предлаже,
да се одлука надопуни тиме, да онај који добије плац мора за
месец дана отпочети зидати и за 5 месеци дићи кућу под кров,
иначе ће му се земља одузети.
Влада Влашкалић, члан проширеног Савета, вели, да
се терен може изравнати, ако није једнак и трошкови прибију куповној цени.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета предлаже,
да се место за цркву одреди даље унутра, а не одмах поред
друма на највишем месту.
Никола Плавшић, технички саветник, вели, да је за
цркву одређено најлепше и најприступачније место.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал изјављује, да није
потребно поименично гласање, пошто је продаја већ одобрена.
После овога је једногласно примљен предлог гр. Савета
са допуном Павла Поповицког и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског, финансијског, као и одбора за раздеобу плацева за
сиротињу изриче, да продаје на вечито градско земљиште,
које се налази лево од Темеринског Друма (т. зв. Темеринска
гувна) у површини од 200 кв. хв. следећим лицима:
1. Васи Максимовићу, пекару
2. Мити Петровићу, земљораднику
3. Станку Давидовцу, гр. редару
4. Ђоки Крстоношићу, инвалиду
5. Урошу Дотлићу, ратару
6. Јулки Жутић, домаћици
7. Светолику Танасијевићу, трговцу
8. Стевану Лучићу, земљораднику
9. Марку Биуклићу, послужитељу
10. Милану Јовановићу, ратару
11. Вељку Добановачком, ципелару
12. Ради Злоколици, ратару
13. Ђорђу Дракулићу, град. зван.
14. Милораду Петровићу, надничару
15. Мирославу Губашу, град. зван.
16. Петри Митровићу, послужитељу
17. Видоју Јовановићу, чувару дрваре
18. Вукосави уд. Шијачки, дом.
19. Теодору Галетићу, пошт. служитељу
20. Младену Марковићу, земљорад.
4

Редни број 95. је изостављен, можда у вези са скидањем три тачке дневног реда, како је одлучено под тачком 94.
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21. Александру Дорословачком, градском детективу
22. Сави Поповићу, зидару, а уз следеће услове:
1./ Куповна цена установљује се у своти од Динара 10.
по кв. хвату укупно 2000 (двехиљаде) динара за сваки плац.
2./ Куповна цена се имаде уплатити у две рате и то:
прва рата (прва половица куповне цене) имаде се уплатити у
градску благајну у року од 8 дана рачунајући од уручења
купопродајне одлуке; а друга пак рата (т.ј. друга половина
куповне цене имаде се уплатити најкасније за две године а
рачунајући од дана уручења купопродајне одлуке.
3./ На купљеном земљишту дужан је купац да подигне
зграду у року од 2 (две) године рачунајући од дана уручења
одлуке о продаји плаца. Ако у року од две године не подигне
зграду губи право на земљиште, а уплаћена куповна цена ће
му се вратити без камате а земљиште прелази у власништво
града.
4./ Земљиште у терену ће се доделити купцима тек
онда, када буду поднели молбу за изградњу куће и то оним
редом, како буду стизале молбе за издавање грађевне дозволе, како је то према градском грађ. нацрту предвиђено.
5./ Уколико је земљиште засејано имаде се купац са закупнином намирити те нема права од града тражити икакву
оштету.
6./ Продаја плаца је забрањена. У нарочито оправданим случајевима дозволу за продају поделиће проширени
градски савет.
7./ Купац и правни његов наследник дужан је тачно о
свом трошку извршавати све оне наредбе, које му буде ма
која власт из здравствених разлога или обзира јавне сигурности или сигурности од пожара, као и грађевна власт приликом издавања грађевне дозволе издала буде.
8./ Купац и правни наследник његов дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из неодржавања или прекршења овим уговором постављених услова.
9./ Сви трошкови око продаје поменутог земљишта терете купца.
10./ Све спорове из овога купа, односно продаје решава Срески Суд у Новом Саду.
11./ Купљено земљиште имаде да служи једино за изградњу куће, те несме никако бити употребљивано у друге
сврхе, те ће купац моћи грунтовно спровести земљиште тек
онда на себе, када на истом кућу сагради.
Обавезе садржане у тачкама 1. 3. 6. и 11. имају се грунтовно укњижити.
Сваки купац се мора уједно обавезати, да ће на купљеном земљишту за месец дана рачунајући од дана пријема
дозволе за градњу отпочети зидати кућу и за пет месеци је
под кров ставити.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 97.
адм 6701. од 1926.
Молба Владе Веселиновића, новосадског становника,
да му се дозволи да може свој плац иза Шулцовог млина
парцел број 62. у површини од 389 кв. хв. и кућу саграђену
на истом плацу продати.
Предлог гр. Савета примљен је једногласно
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању економског и
финансијског одбора изриче, да уважавајући молбене раз-
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логе и ту околност, да је молитељ на свом плацу кућу сазидао,
изнимно му додељује дозволу из разлога у молби наведених
да може ове своје некретнине продати под условом да накнадно назначи име купца и упућује гр. фискала, да о овој
одлуци води рачуна приликом склапања уговора.
О чему се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Број: 98.
адм. 6260. од 1926.
Молба Пере Максимовића, новосадског становника, да
му се дозволи, да може свој плац на Сланој Бари парцела
број 47. у површини од 400 кв. хв. и кућу саграђену на истом
плацу продати.
Предлог гр. Савета једногласно је примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању економског и финансијског Одбора изриче, да уважавајући молбене разлоге,
под условом да назначи накнадно име купца овом гр. Савету
и ту околност, да је молитељ на свом плацу кућу сазидао,
изнимно му додељује дозволу, из разлога у молби наведених
да може све своје некретнине продати и упућује гр. фискала
да о овој одлуци води рачуна приликом склапања уговора.
О чему се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник.
Број: 99.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси свој извештај у предмету повишења кредита рубрике
„XI. Изасланички издаци”.
ОДЛУКА:
Скида се са дневнога реда.
Референт: Предраг Клицин, гр. саветник.
Број: 100.
адм. 8042.9202,14069. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун у предмету трошкова, које је град имао при дочеку „Гајрета”.
Предлог гр. Савета једноглано је примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет сл. и кр. града Новог Сада, овлашћује гр. Савет, да исплати све трошкове, које је град имао
око дочека „Гајрета” и то из партије XL непредвиђени издатци гр. прорачуна за 1926. годину.
По извршеној исплати има гр. Савет на првој идућој
седници овог проширеног Савета поднети тачан обрачун о
трошковима дочека.
Уједно се упућује гр. Савет, да приход од улазница на
концерту „Гајрета” који је депонован код гр. дом. благајне
исплати Управи „Гајрета”.
РАЗЛОЗИ:
Због краткоће времена, које је стајало на расположењу,
није се могао благовремено састати проширени гр. Савет да
одобри потребне кредите за дочек.
Стога је гр. Савет по саслушању економског, финан-
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сијског и правног Одбора предузео све потребне мере, ради
што бољег дочека питомаца „Гајрета” у нади да ће проширени гр. Савет потребне издатке накнадно одобрити.
С обзиром на велики национални значај ове посете „Гајрета” Војводини и Новом Саду, проширени гр. Савет доноси
горњу одлуку.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. саветник.
Број: 101.
адм. 14941. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног Одбора свој предлог у предмету молбе Павла Татића, ради
продаје од града купљеног кућишта на којем је кућу већ саградио.
ОДЛУКА:
Скида се са дневног реда.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. саветник.
Број: 102.
адм. 3963. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног Одбора, свој предлог у предмету
молбе Драгиње Манојловић, да јој се снизи куповна цена,
која је установљена у своти од 250,000 динара по кат. јутру,
за кућуште продато у сврху изградње јавне куће.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, вели,
да је земља врло скупо продата. Ако јавне куће мора да постоје, онда им треба одредити умерену цену.
Јован Лакић, вел. бележник, вели, да је град 1920-1921.
године нудио земљиште за јавне куће по врло ниској цени,
када се хтело да се пошто пото иселе из унутрашњости града. Овако висока цена им је достављена зато, јер јавне куће
побијају цену околних земљишта.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета предлаже,
да се тражи наплата цене одмах.
После овога је одређено гласање устајањем за предлог
гр. Савета је гласало 44 члана а против предлога гр. Савета
4 члана проширеног гр. Савета.
Према томе је предлог гр. Савета већином гласова
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Градски Савет по саслушању економског и финансијског Одбора изриче, да није у могућности да мења одлуку
проширеног гр. Савета број 18./адм.138271925. одобрену по
Министарству Унутрашњих Дела, а која говори о купопродаји реченога земљишта, из разлога тога, што не стоји тврдња
молитељлице, да јој није било познато, да је град установио у
своти од 250,000 динара по кат. јутру, цену земљишту на
каменичкој капији, опредељеном за јавне куће.
Молитељица је знала то, јер јој је још 19. маја 1924. године, када је поднела молбу у економском звању речено, да
је цена тих земљишта 250,000 динара по јутру и по тој цени
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је већ и продато Лазару Дроњку за изградњу јавне куће.
Истина је у одлуци број 17938. од 12. октобра 1921.
године установљена куповна цена свим земљиштима у своти
од 20 круна по кв. хвату, но ову погодност био је вољан град
да пружи само у том случају власницима јавних кућа, ако се
они до одређеног рока до 1. новембра 1922. године на одређена места иселе и јавне куће изграде.
Пошто ово није учињено од стране власника јавних кућа, то је ова одлука изгубила своју важност.
Касније је проширени гр. Савет установио нову цену, и
то на предлог гр. грађевинског одељка, одредивши 250,000
динара по кат. јутру.
Молитељичина кривица је у томе, што је она пре коначног одобрења одлуке о купопродаји почела да зида и назидала кућу на купљеном земљишту.
О овоме се извештавају гр. Савет и Молитељица.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 103.
адм. 2303. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног Одбора свој предлог у предмету
молбе Јована Божића, новосадског становника, да му се
према чл. 24. правилника У. Број 23939. од 15. јуна 1925. а
који говори о гостионицама, кафанама и осталим радњама
са алкохолним пићем с препоруком достави великом жупану
молба ради подељивања месног права за ресторан III. разреда у згради његовој у виноградима крај Футошког пута број
132/I.
Предлог гр. Савета примљен је једногласно и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет изриче, да молбу Јована Божића,
новосадског становника ради подељивања месног права за
ресторан III. реда препоручује Госп. Великом Жупану Бачке
Области, као власти која је по чл. 22. и 26. Правилника У.
бр. 23939/1925. надлежна за издавање месног права.
Разлози:
Поверенство, које је 13. фебруара 1926. године изашло
на лице места установило је, да се месно право може издати,
јер исто одговара прописима садржаним у чл. 12. уредбе бр.
23939. Удаљено је од школе, болнице и цркве. Кућа је подесна, да се у њој врши точење пића. Одговара свима санитарним прописима и могућа је како полицијска, тако и финансијска контрола.
Сам молилац, који је по професији био трамвајски калауз, морао је ову професију због слабог здравља да напусти
и сада је гостионичар.
Према званичном уверењу града Новог Сада број 33922.
/1925. доброг је владања и пореског заостатка нема.
Власник је куће и ½ јутра винограда.
О овоме се молилац и Гр. Савет изводом из записника
извештавају.
Број: 103.а
адм. 668. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси - на основу предлога заједничке седнице, економског,
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у
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предмету молбе Савеза Војвођанских Индустријалаца ради
снижења калдрмарине на увоз и извоз пшенице.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада одбија молбу Савеза Војвођанских Индустријалаца ради снижења калдрмарине на извоз из града и увоз у град пшенице и млинарских
производа као неосновану, пошто власници млинова највише искоришћавају и кваре калдрму и друмове града својим
јако натовареним теретним аутомобилима и колима.
О томе се гр. Савет изводом из записника обавештава.
Број: 104.
Пошто је дневни ред данашње ванредне скупштине
исцрпљен то председник затвара за данас исправно сазвату
ванредну гл. скупштину, за оверовљене позива
Др. Милорада Попова, Косту Симина, Милутина Стојковића,
чланове проширеног гр. Савета за дан 1. маја у 11 сати пре
подне, у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 1. маја 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању града
Новог Сада.

Јован Лакић, с.р.
вел. бележник.

Др. Миловановић, с.р.
градски начелник.

Коста Симин, с.р.
Милутин Стојковић, с.р.
Др. Милорад Попов, с.р.

ЗАПИСНИК
Вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 28. априла 1926. год.
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, 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, приседник сир. стола, Аладар Тришлер, зам. гр. гл. рачуновође, Ђула Киш, зам. гр. гл. рачуновође, Стеван Хабербуш гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник,
Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, Милан Антонић, Димитрије Бјелић, Велимир
Бугарски, Мирко Влаовић, Самуило Волф, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе
Гачулић, Мита Грујић, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Др.
Бранко Илић, Васа Јовановић, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић, Александер Нађ, Стеван
Летић, Др. Коста Мајински, Милан Малетић, Стеван Мијатовић, Јован Милак, Петар Милак, Др. Арсен
Милутиновић, Др. Александар Моч, Божидар Никетић, Павле Поповицки, Тома Ракић, Коста Симин,
Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Бележи: Јован Лакић, велики бележник.
Број: 105.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник, поздравивши присутну господу чланове проширеног
градског Савета, отвара за данас исправно сазвату скупштину проширеног Савета града Новог Сада. Вођење записника
поверава Јовану Лакићу, вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц, градски подбележник.
Уједно пријављује, да је Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, поднео хитан предлог, да се за венац Николи Пашићу приликом прославе његове 80 годишњице рођења вотира 1,000 дин. и то ће се расправити на крају дневнога реда.
Узето на знање.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 106.
адм. 12871. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла 1926. о.г.
подноси на основу мњења пензионог одбора отпис Министарства Унутрашњих Дела за Банат, Бачку и Барању бр. 6646
од 20. марта 1926. којим разрешава првостепено решење
проширеног гр. Савета донесено у предмету пензионисања
Стевана Бошњаковића бившег гр. рач. Саветника из разлога
што исто базира на правилнику који није донесен сходно у
параграфу 11 зак. чл. 21 од 1886. год. и који још није усвојен
од прош. гр. Савета, те упућује Савет града, да овај предмет
изнесе поново пред скупштину као и да поступи у свему по
наредби Министарства Ун. Дела број 24500 од 1924.
Стеван Бошњаковић у својој жалби моли, да му се време активне службе рачуна према параграфу 9 гр. пензионог
штатута до краја оног месеца када му пензија буде правомоћно
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одређена, даље да му се погодност рачунања времена према
параграфу 8 пензионог штатута т.ј. 7 месеци узме од почетка
службе до установљења пензије, те да му са тако за базу рачунања пензије узме 33 године службовања и пензија определи
са 96 % последње уживаних берива и то: годишње основне
плате од 14400 дин. полошајне плате од 12.000 дин. станарине од 2700 дин. увећане станарине од 810 дин. личног скупаринског доплатка 1320 дин. што износи свега 43.110 Динара.
Уједно моли да му се рачунају још потребне год. под видом
напорне службе за време рата, тако да добије 100 % пензије.
Градски Савет узев поново у расматрање овај предмет
а саслушавши мњење пензионог одбора предлаже прош. гр.
Савету нека изрече, да се за пресуђивање и решавање конкретног предмета има, да узму, као једино меродавна она
наређења која су садржана у параграфима 8 и 9 гр. пензионог штатута који је донесен 3. фебруара 1914. год. пошто је
он још у крепости. Јер и ако су донете доцније уредбе о пензији гр. службеника но оне делом не тангирају моменте о
којима је у жалби Стевана Бошњаковића реч а делом нису
још добиле моћ закона по параграфу 11 зак. чл. 21 од 1886.
год. према томе би се код установљења времена, које се има
рачунати у пензију Стевану Бошњаковићу имало строго поступити по параграфу 9 гр. пенз. штатута, који каже, да
активно службено време престаје са последњим даном онога
месеца у коме је гр. службеник фактично разрешен службене
обавезе. А у колико је стекао чиновник право на пензију или
отпремнину, ово разрешење не може усљедити пре него што
се установи пензија односно отпремнина т.ј. док се прописно не уручи одлука о овоме.
Код пресуђивања питања рачунања 7 месеци за 8 важи
наређење параграфа 8 пенз. штатута, који каже, да се код
оног чиновника, који је стекао вишу школску спрему на универзи, техници или правној академији, као и оних чиновника, који су чланови муниципалног одбора а имају стручни
испит, а који су стекли ову вишу спрему пре него што су ступили у службу града сваких 7 навршених месеци проведених
у активној служби имају се рачунати за 8 а по параграфу 73
истог статута изменута је ова погодност на тај начин, што је
речено да се код оног чиновника који је у времену кад је
овај статут ступио на снагу био у служби а вишу спрему је
стекао након ступања у службу код овога града то службено
време имаде повољно рачунати почев од дана када је навршио своје школске студије.
Према изложеноме има се Стевану Бошњаковићу за
основ пензије рачунати време од ступања у службу града т.ј.
од 22. јуна 1897. до 30. априла 1926. год. што износи свега
28 год. 10 месеци и 8 дана.
Погодност рачунања 7 месеци за 8 има му се рачунати
од дана када је положио држ. рачунарски испит а то је 4. новембра 1909. год. што износи до 30. априла 1926. год. 2 год.
и 4 месеца те му се за основу рачунања пензије има узети
укупно 31 год. 2 месеца и 8 дана, што се према одлуци прош.
гр. Савета бр. 102/скуп. зап. 1920 има заокруглити на 32 године. /Чл. 35. уредбе пензији./
Према одлуци прош. гр. Савета бр. 82 скуп. зап. се за
10 год. има узети 50 % последње уживане плате, основне,
положајне и редовне станарине а сваке пола год. са један %
што овде износи 94 %.
Последње уживане плате основна му је
14.400 дин.
положајна плата
12.000 〃
Редовна станарина
2,700 〃
свега
29.100 〃
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годишње, те му се пензија има установити са 27.354 дин.
годишње.
У име личног додатка на скупоћу припада му према чл.
7 Уредбе Мин. Савета од 1. септембра 1924. о додацима на
скупоћу пензионерима 94 % од личног додатка на скупоћу
од 13200 дин. што износи 12408 дин.
Осим тога припада му према чл. 11 Уредбе о додатцима на скупоћу пензионерима по 100 дин. месечно на жену и
двоје деце што чини 5400 дин. годишње.
Целокупне његове пензијске принадлежности износиле
би годишње 45.162 дин.
Одбор за пензију је предложио да му се осим ових принадлежности узме и 94 % од његове увећане станарине од
810 дин. год. чиме би му се пензија повисила са 761 дин. и
40 пара год.
Мита Клицин члан прош. гр. Савета, не може да прими
предлог гр. Савета. Време службе треба да му се рачуна до
краја јуна 1925. год. када је по наредби Министарства Унутрашњих Дела фактично разрешен службе. Погодност му се
може рачунати од почетка год. у којој је донесена одлука у
којој је изнесена примена параграфа 8 гр. пенз. статута и на
чиновнике његове струке. Пензијске принадлежности имају
му тећи сходно по чл. 152 зак. о чин. грађ. реда од 1. маја
о.г. од којег дана му се више не смеју исплаћивати принадлежности активног чиновника а као основ за рачунање пензије служи основна плата положајна и редовна станарина с
тим да му се рачунају лични и породични додатци на скупоћу
по наредби Министарског Савета од 8. октобра 1924. публиковане у службеним новинама бр. 236 од 15. октобра 1924.
не признаје основу на којој стоји гр. Савет па ни основу Министарства Унутрашњих Дела када је разрешило одлуку бр.
217. скуп. зап. од 1926. год. Министар има право кад каже
да штатут до потврде нема обавезну снагу, ал нема права
позивати са на распис бр. 25400/1924. Зато предлаже да се
против овог дела наредбе уложи жалба на Држ. Савет. Чита
жалбу која се има поднети држ. Савету.
Јован Лакић, вел. бележник разлаже да стари статут о
пензији није у целости стављен ван снаге одлуком бр. 82/скуп.
зап. 1924. већ су измењене само таксативно наведене одредбе старог статута. Зато има места примени параграфа 9
гр. пензионог статута, који каже да се чиновник који има
права на пензију или отпремнину сматра активним до краја
месеца када му је уручена одлука о пензионисању односно о
установљењу отпремнине. По параграфима 8 и 73 гр. пензионог статута се погодност рачунања 7 месеци за 8 има узети
од дана када је положио испит.
Павле Поповицки члан прош. гр. Савета, предлаже, да
се укине увећана станарина, јер је ни један чиновник у Новом Саду па ни у Београду не ужива. Није му јасно зашто
Стеван Бошњаковић ужива породични доплатак на жену
када зна да је кућа на њезином имену а има и обртницу.
Неможе добити породични додатак, и ако га је добијао мора
бити јако кажњен. Лични додатак се има одузети ако има
више од прописаног прихода. Погодност му се рачуна од дана када је донешена одлука о томе.
Јован Лакић, вел. бележник вели да увећана станарина
базира на 9 чл. гр. штатута. Личне и породичне додатке пак
добија по уредби о додатцима на скупоћу.
Др. Александар Моч вели да по предлогу гр. Савета није спорно, да је стари статут на снази. Статут се може ставити ван снаге само новим статутом а не само једном обичном
одлуком. Верује да предлог гр. Савета базира на закону. Увећана станарина се може укинути свима, али не данас већ се
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мора посебно ставити на дневни ред.
Павле Поповицки члан прош. Савета вели да се промена станбених прилика па и право на увећану станарину морала се установити посебном одлуком прош. гр. Савета. Пошто до сада није уследило то се увећане станарине имају као
незаконито примљене вратити граду.
Мита Клицин члан прош. Савета образлаже свој предлог о томе да се активно време рачуна само од 1. јула 1925.
а погодност од 1 дана оне год. када је донесена одлука прош.
гр. Савета о измени параграфа 8 гр. пенз. штатута. За увећану станарину вели да је она правилно подизана пошто ју
је прош. гр. Савет одобрио.
Радован Вујошевић, члан про. гр. Савета оће да нагласи, да су у пензионом одбору била 2 члана прош. Савета а
остало су били чиновници.
После овога је стаљен на гласање устајањем прво предлог гр. Савета за који је гласало 13 чланова а затим предлог
фин. одбора и Мите Клицна за који је гласало 29 чланова
прош. гр. Савета.
Према томе је предлог финансијског одбора и Мите
Клициног члана прош. Савета већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада установљује пензију Стевану Бошњаковића пенз. рач. Саветника поново овако:
За основ рачунања му се узима време од када је ступио
у службу града а то је од 26. јуна 1897. год. па до краја јуна
1925. год. када је по наређењу Министарства Унутрашњих
Дела под бр. 9524 од 1925. стварно разрешен звања и дужности што износи 28 година и 8 дана. Погодност према параграфу 28 гр. штатута се узима од 1. јануара 1920. год. што
износи 9 месеци. Према томе има свега у пензију урачунљивих 28 год. 9 месеци и 8 дана што се према одлуци прош. гр.
Савета бр. 102/скуп. зап. 1920 заокругљује на 29 година.
Према овим годинама службе а на основу одлуке прош.
гр. Савета бр. 82/скуп. зап. 1924. се установљује пензија са
88 % основне плате од 14400 дин. положајне плате од 12000
дин и редовне станарине, 2700 дин. свега 29.100 динара,
што износи годишње 25.608 Динара.
Осим тога му се установљује у име личног додатка на
скупоћу према [чл.] 7 наредбе Мин. Савета од 8. октобра
1924. публиковане у службеним новинама бр. 236 од 13.
октобра 1924. са 88 % личног додатка на скупоћу од 13200
дин. што износи 11616 дин. а у име породичног додатка на
жену и 2 деце Владимира и Корнела 5400 према чл. 11 поменуте наредбе о додатцима на скупоћу.
Ове пензијске принадлежности имају [му се] исплаћивати од 1. маја о.г. од када му се не смеју исплаћивати принадлежности активног чиновника.
Уједно се прихваћа предлог Мите Клицина члана прош.
Савета, да се против онога дела отписа Мин. Унутрашњих
Дела број 644 од 20. марта 1926. којим је град упућен да по
одредбама наредбе Министарства Унутрашњих Дела Оделење
за Банат, Бачку и Барању од 18. новембра 1924. бр. 25400
установи пензију Стевану Бошњаковићу рач. Саветнику уложи жалба на држ. Савет онако како је писмено поднео.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 107.
адм. 12115, 12116. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла 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 отписа Министарства Унутрашњих Дела и Министарства Трговине и Индустрије у ствари фабрике гаса, и у предмету предујма за оправку њезину као и извештај о стању фабрике гаса.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, прима предлог
у погледу хитности и предујма. Што се тиче прегледа фабрике од стране Министарства Унутрашњих Дела и Министарства Трговине и Индустрије није против тога, али то нека
врши држава о своме трошку а не о трошку града. Уједно
предлаже да се преслушају бивши одговорни руковаоци фабрике гаса Стеван Славнић бивши гл. инжињер и Др. Жарко
Стефановић, бивши гр. начелник, зашто је фабрика тако запуштена када се на њезино одржавање утрошило 150.000 дин.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, предлаже, да се
ова одлука на основу параграфа 8 зак. чл. ХХ од 1901. год.
прогласи хитном и одмах извршном без обзира на евентуалне апелате, пошто је по среди важан градски интерес, јер би
град услед одлагања претрпео ненакнадиве штете.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина
је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је оправка Творнице Плина одобрена и потребни
радови путем лицитације издати, Проширени Градски Савет
по саслушању мишљења финансијског, правног и економског
одбора а на основу записника комисије за установљење садањег стања Творнице Плина решава да се у интересу чувања
градског иметка радови и оправке које су у вези са стављањем у погон Творнице Плина неодложно изврше и да се
Творница Плина почетком месеца октобра о.г. стави у погон.
Пошто осигурање потребног кредита у своти од 1,000,000
динара од стране Министарства Унутрашњих Дела још није
одобрен решава се да фонд за забаве потребну своту до
300,000 предујми док се зајам из основног фонда не осигура.
Проширени градски Савет по саслушању свог правозаступника изриче, да се ова одлука има одмах извршити
без обзира на евентуалне апелате.
Уједно се решава, да се позову бивши одговорни руковаоци фабрике гаса г.г. Др. Жарко Стефановић, некадашњи
гр. начелник и Стеван Славнић, некадашњи гл. инжињер, да
даду разјашњење, зашто је фабрика гаса тако запуштена
кад се на њезино одржање утрошило 150.000 Динара.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, технички Саветник.
Број: 108.
адм. 18574, 18788. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси свој предлог као и предлог економског одбора у предмету измене регулационог плана у Малом Лиману.
Пошто су овде два предлога а није се нико пријавио, да
говори, то је председник ставио на гласање устајањем прво
предлог гр. Савета за који је гласало 11 чланова а затим предлог економског одбора за који је гласало 22 члана прош. гр.
Савета.
Према томе је предлог економског одбора већином гласова примљен и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мњења изасланог одбора за проучавање регулационог плана Мостобрана и мњења финансијског, правног и економског одбора решава, да се измена регулационог плана између Дубровачког
пута и Дунавске обале прими и тим, да се чиновнички плацеви који су били у мостобрану додељени и који сметају преиначењу регулационог плана сместе на следећи начин.
БЛОК I.
1./ Александру Поповићу додели се у место парцеле бр.
1. парцелу бр. 4. у истом Блоку.
2./ Стеван Бошњаковић у место парцеле Бр. 3. добија
парцелу бр. 1.
3./ Др. Глиша Марковић у место парц. бр. 4. добија парцелу бр. 5.
4./ Ђорђе Тапавица у место парц. бр. 5. добија парц.
бр. 8.
5./Др. Имре Марцековић у место парц. бр. добија парц.
бр. 3.
6./ Јова Савковић у место бр. 12 блока 1 добија бр. 4. у
блоку 1 А.
7./ Др. Лаза Поповић у место бр. 13 блока 1 добија бр.
3. у блоку 1 А.
8./ Милан Зорић у место парц. бр. 15. у Блоку I. добија
Бр. 2 у блоку VIII.
БЛОК VII.
Милан Повољни у место парц. Бр. 1 добија у блоку XXIX.
парц. бр. 7
Гавра Травањ у место парц. бр. 2 добија у блоку XXIX.
парц. бр. 8.
Др. Ђура Табаковић у место парц. бр. 3 добија у блоку
XXIX. парц. бр. 9.
Рафа Марић у место парц. бр. 4. добија блок XXIX. парц.
бр. 10.
Јован Кучанђанин у место парц. бр. 5. добија у блоку
VII. парц. бр. 2.
Александар Јоцковски у место парц. бр. 6. добија у
Блоку VII. бр. 3.
Др. Бошко Ђурђев у место парц бр. 7. добија у Блоку
VII. парц. бр. 1.
Др. Милорад Јоцић у место парц. бр. 8 добија у Блоку
VII. парц. бр. 4.
БЛОК VIII.
1./ Радислав Станојловић у место парц. бр. 1. добија у
Блоку XIV. парц. бр. 15.
2./ Шпира Докић у место парц. бр. 2. добија у Блоку
XXIX. парц. бр. 3.
3./ Славко Станојевић у место парц. број 3. добија у
Блоку XXIX. парц. Бр. 4.
4./ Стојан Стакић у место парц. бр. 4. добија у Блоку
XXIX. парц. бр. 5.
5./ Драгутин Новачек у место парц. бр. 5. добија у Блоку XXIX. парц. бр. 6.
6./ Владимир Ђорђевић у место парц. бр. 6. добија у
блоку XXIX. парц. бр. 16.
Ова се одлука има подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Оделење за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
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Број: 109.
адм. 5487, 7133. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси - на основу мњења економског, правног и одбора за
финансије и прорачун - свој предлог у предмету премештаја
дрвара.
На предлог Берната Ернста, члана прош. Савета је г.
градски начелник претворио гл. скупштину у конференцију.
После одржане конференције је г. градски начелник
отворио гл. скупштину и дао реч г. Мити Клицину, члану
прош. Савета, који је као резултат конференције предложио,
да се предмет скине с дневнога реда.
Овај предлог је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Скида се с дневнога реда.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број: 110.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету накнадног кредита за рубрику „XI. Изасланички Издаци.”
Павле Поповицки, члан прош. Савета, предлаже, да се
за изасланства зарачунају фактички трошкови.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, слаже се са
предлогом, да се изасланички издаци паушалирају, да нема
обрачунавања. До сада су рачуни износили више. Уједно хоће да се предлогом створи контрола, да се сувише не путује.
После овога Павле Поповицки, повлачи свој предлог.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет одобрава за партију „XI. Изасланички издаци” накнадни кредит за ову годину у своти од
25.000 дин. с тим да се овај издатак има покрити из прихода повишених гр. такса.
У будуће пак Градски Савет нека делегира чланове из
финансијског и Прорачунског одбора који ће решити дали је
потребно да се путује. Изасла[н]ства ће се одређивати по
саслушању овога одбора, и у колико одбор нађе за потребно
да се путује одобриће потребну своту. Ако је пак путовање
хитно, и за тако кратко време се не може сазвати одбор за
финансије односно изабрани чланови, Градски Савет ће
одобрити путовање, √и√ у року од 7 дана има накнадно пријавити овом одбору кога је послао и за чега, као и образложење и хитности путовања.
Приликом путовања зарачунавање кола има се узети
према тарифи која у том граду влада. Један путни рачун за
чланове Сената ван града Новог Сада несме прећи своту од
600 динара. Остали чиновници могу зарачунати 500 Динара, а ако имају да преноће решава финансијски Одбор. Ово
зарачунавање односи се само на један дан. Ако иду више
њих онда је претходно безусловно потребно саслушање овог
одбора. Параграф 281 у погледу дневнице остаје по старом
само се таксативно има фиксирати који чиновници имају
права на колику висину дневнице.
За путовање у Београд у свечаним приликама, или за
изасланства /свечана/ за које овај одбор доноси решење
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има се права на дупле дневнице. Приликом обрачуна имају
се приложити рачуни о издацима тога дана.
Ова се одлука има подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Оделење за Банат, Бачку и Барању.
О овоме се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 111.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси свој предлог у предмету извештаја одбора за финансије
и прорачун од 23. IV. о.г. да се Др. Жарку Стефановићу, пензионисаном градском начелнику укину некоји додатци од
његове пензијске принадлежности.
Пошто је Градски Савет у ствари пензије Др. Жарка
Стефановића, пензионисаног градског начелника већ једном
заузео становиште и иста се ствар сада услед жалбе Радована
Вујошевића и Стевана Летића, чланова проширеног градског
Савета налази пред Државним Саветом те се до решења од
стране Државног Савета не може овај предмет узети поново
у претрес. Мита Клицин, члан проширеног Савета, моли, да
се предлог одбора прими пошто се додаци могу смањивати.
Др. Александар Моч, члан проширеног Савета, вели, да
је проширени градски Савет Др. Жарку Стефановићу установио пензију и то је Министарство Унутрашњих Дела поводом
поднесене жалбе и потврдило. Тиме је ова ствар потврђена.
Ако се хоће већ да се укину варошки додаци онда се требало
генерално поступити. Зато предлаже, да се предмет скине с
дневнога реда.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, ће само са
формалне стране да говори. Ако се Др. Жарку Стефановићу
буде установило, да му и ови додатци припадају онда ће му
град још увек моћи исплатити. Према чл. 38 уредбе од пензији могу гр. службеници добити пензију у оној мери и под
оним условима како је то опредељено за државне службенике. Државни пак службеници имају поред личне пензије још
личне и породичне додатке на скупоћу. Одбор за финансије
и прорачун је прегледајући рачуне на то наишао, и сматрао
је, да му је дужност у интересу града, да на ово упозори и то
решење Министарство Унутрашњих Дела има град на то право. Ако има још пензионера, који уживају варошке додатке,
онда се има поднети предлог ради њиховог укидања.
Павле Поповицки, члан прош. Савета, вели, да је жалба поднесена Државном Савету само у погледу рачунања
ратних година а не на додатке. Свеједно је како ће решење
донети Државни Савет, Функција и мир- пензија су контрадикторни, те се у пензију не могу рачунати и функциони
додатци. Увећану станарину неби могао нико уживати тим
мање пензионери, јер нема ни законске ни статутарне базе
за рачунање варошких додатака. У пензију се могу урачунати само лични и породични додатци. Он не мари нека се
градски Савет држи ма којега закона, али само једнога. Ни
једном државном ни самоуправном чиновнику у Војводини
нису зарачунате ратне године дупло само у Новом Саду. Ако
има још кога од пензионера, који уживају варошке додатке,
и њима треба обуставити. Гласаће за предлог Финансијског
одбора, да се гр. додатци укину од 1. маја о.г. с тим, да се
накнада, за већ примљене додатке не може тражити.
Др. Александар Моч, члан прош. Савета, слаже се с
предлогом, да се обустави генерално а не посебице. Градски
ванредни додатци су установљени одлуком прош. Савета
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број 82/скуп. зап. 1924. која је одлука правомоћна а према
чл. Уредбе о додатцима на скупоћу припадају службенику,
који је навршио 35 година у пензију сви лични додатци а у
ове спадају и градски ванредни додатци, пошто се и они
односе само за време трајања скупоће. Дакле одлука о установљењу пензије Др. Жарку Стефановићу базира на закону
што изилази из те околности, да је ту одлуку потврдило и
Министарство Унутрашњих Дела, у циљу, да се питање варошких додатака генерално реши предлаже, да се предмет
скине с дневнога реда.
Мита Клицин, члан проширеног Савета се придружује
предлогу П. Поповицког, да се не тражи повраћај већ исплаћених додатака.
После овога је одређено гласање устајањем и прво је
стављен на гласање предлог гр. Савета за који је гласало 12
чланова а затим предлог финансијског Одбора допуњен
предлогом Павла Поповицког за који је гласало 30 чланова
проширеног Савета.
Према томе је предлог финансијског одбора измењен
предлогом Павла Поповицког већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет савета града Новог Сада
решава да се Др. Жарку Стефановићу гр. начелнику у пензији, одмах обуставити даља исплата градског ванредног
додатка од дин. 14.320.- 15 % гр. скупарински доплатак
10.880 дин. увећана станарина год. дин. 1880.Образложење.
Министарство Унутрашњих Дела Оделење за Банат,
Бачку и Барању под бр. 9477/-25 изрекло је да су гр. ванредни доплатак од 14.320, 15 %тни гр. скупарински доплатак и увећана станарина од дин. 1070 само привременог
карактера, који се могу појединце мењати и укидати у смислу чланова 38-29 [!] Уредбе о принадлежностима гр. службеника, одобрене по Министарству Унутрашњих Дела бр.
25400/1924. По чл. 28 поменуте уредбе који је ушао у уредбе
о пензији гр. намештеника као чл. 35 уживаће гр. пензионери и пензионерке додатак на скупоћу само у тој мери и
под оним условима, у којој мери и под којим условима буду
уживали држ. пензионери и пензионерке.
Према томе може Др. Жарко Стефановић уживати само лични додатак на скупоћу од дин. 13.200.- и породични
додатак за жену од дин. 1800 колико сада уживају државни
пензионери и пензионерке на основу уредбе о додатцима на
скупоћу по одлуци Министарског Савета Д. Бр. 42300 од 17.
априла 1924. год. и то само донде, докле буду уживали и држ.
пензионери и пензионерке.
Исплаћивањем ванредног гр. додатка од дин. 14500 15
%-ног гр. скупар. додатка од дин. 10.800 увећане станарине
од 1.780 погажена је одредба чл. 38 Уредбе о принадлежностима бр. 25400/1924. јер је тиме Др. Жарко Стефановић
добио додатке на скупоћу у многој већој мери него што их
имају пензионери.
Одредба чл. 38 Уредбе број 25400/924 и чл. 35 Уредбе
о пензији гр. намештеника потпуно су у складу и са одредбама одлуке прош. гр. Савета бр. 82 од 23. августа 1924.
које су важиле у времену када је Др. Жарко Стефановић
ступио у пензију а по којима се аналогно одредби чл. 138
зак. чиновницима грађ. реда при израчунавању пензије служи за основ плата основна и положајна, и редовна /а не
увећана/ станарина. С тиме је у складу одредба чл. 6. уредбе
о пензији гр. намештеника по којој се за основ пензији узимају само плата основна и положајна и редовна станарина.
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Уједно се позива градски Савет да хитно поднесе извештај дали још који од пензијонера или пензијонерки уживају
градске додатке.
О томе се градски Савет и Др. Жарко Стефановић,
пензионисани гр. начелник извештавају.
Број: 112.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси свој предлог у предмету статута о осигурању раденика.
Јован Лакић, вел. бележник, извештава, да би град
много боље прошао када би обавезу осигурања узео на себе,
него, да све своје раденике осигура код Окружног Уреда.
Пробе ради може се примити статут, те ако не одговара може
се увек предати Окружном Уреду.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, да
се предмет изда одбору на проучавање. Он је зато, да се раденици осигурају код Окружног Уреда, да нема град неприлике око тога.
ОДЛУКА.
Скида се с дневнога реда.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 113.
адм. 14941. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - у предмету молбе
Павла Татића ради дозволе за продају свога кућишта.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узевши у обзир ту околност,
да је молитељ на додељеном му плацу кућу већ саградио,
изриче да изнимно додељује дозволу Павлу Татићу да свој
плац, који је добио иза Артеског купатила парц. 6. топ. бр.
5013/33 и 1295/10 може продати.
О овоме се заинтересовани овом одлуком извештавају,
градски Савет, да односећу се забрану о продаји плаца у
грунтовници брише, Павле Татић, пак знања и равнања ради.
Референт: Никола Плавшић, техн. инжињер.
Број: 114.
адм. 16386. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси на основу мњења економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету калдрмисања
трга поред Жељезничке станице.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је данашње запуштено стање калдрме на
предпростору Жељезничке станице неодрживо и пошто је
град у више махова тражио и молио уређење овога
предпростора од Дирекције жељезничке у Суботици и од
самога Господина Министра Саобраћаја, али без успеха, то
град Нови Сад мора приступити сам изградњи ове калдрме.
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Према томе Проширени гр. Савет на основу раније одлуке
приступиће неодложно овоме раду, али придржава себи
право да тражи накнаду за трошкове онога дела калдрме,
који лежи на земљишту државне жељезнице. Према томе
решава, да се упути допис Генералној Дирекцији Држ.
Жељезница у Београду и исту замоли, да колаудацији
извршених радова присуствује, да трошкове граду призна и
да се побрине за даљне одржавање.
О томе се градски Савет изводом из записника
извештава.
Број: 115.
адм. 18325. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси - на основу мишљења економског, правног и Одбора за
финансије и прорачун свој предлог у ствари оправке
фасаде, атике, фарбања прозора и главне степенице градске
куће.
Коста Симин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се радови издаду Илији Аврамовићу, он ради са још три друга, а оправка не захтева нарочиту стручну спрему.
Предлог градског Савета измењен предлогом Косте Симина је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава усмену лицитацију
ради оправке фасаде градске куће, фарбања спољних прозора и моловање главног улаза и решава да се радови повере
Илији Аврамовићу, и др. као другом најефтинијем нудиоцу у
своти од 60,800 динара словом шесдесет хиљадаосамстотина
динара.
За те оправке означује се кредит из рубрике XII./1 Одржавање гр. куће осим тога из рубрике XI. „Непредвиђени
издаци” 10,000.- динара.
Извршење се поверава градском Савету.
Број: 116.
адм. 11666. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси - на основу мишљења економског, правног и Одбора за
финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Триве
Веселиновића, да му градски Савет дозволи, да може свој
плац, који је добио за изградњу столарске радионице продати,
пошто је на истом плацу пројектовану радионицу и саградио.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града узевши у обзир ту околност,
да је молитељ Трива Веселиновић на додељеном му плацу
пројектоване радионице саградио изриче, да усваја молбене
разлоге и да одобрава Триви Веселиновићу, да може продати своју парцелу уведену у новосадском грунтовном улошку
број 4965. под топ бројем 4821/55 на којој је радионицу саградио - Светозару и Јованки Арсенијевић.
О овоме се заинтересовани и градски Савет изводом из
записника извештавају.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
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Број: 117.
адм. 15266. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси по саслушању мишљења финансијског, правног и економског одбора свој предлог у ствари одобрења кредита за
намештање сталног машинисте код пумпе на Јосимфоку.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на основу мишљења финансијског, правног и економског одбора прихваћа предлог
градског Савета и решава, да се код шмрка на Јосимфоку
ради одржавања строја у погонском стању и за случај потребе да пумпа може одмах радити - смести сталног машинисту и у ту сврху одобрава кредит од 9600 дин. словом:
деветхиљадашестстотина динара и то на терет рубрике XL.
„Непредвиђени издаци”.
Извршење се поверава градском Савету.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 118.
адм. 15764. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 28. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Станоја Михалџића, редарственог великог капетана, ради установљења трошкова за селидбу из Загреба у
износу од 2.800 дин.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада одобрава поднесени трошковник за селидбу из Загреба те се молитељу Станоју
Михалџићу, редарственом великом капетану установљује у
име трошкова за селидбу у паушалној своти од 2.800 /двехиљадеосамстотина/ дин. из дом благајне на терет партије
„XL. Непредвиђени издаци”.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
Број: 119.
адм 20508. од 1926.
После исцрпљеног дневнога реда подноси Др. Бранко
Илић, члан проширеног Савета хитан предлог, да се за један
листић лаворовог венца за успомену слављеника г. Николе
Пашића, који ће му се предати на дан прославе Његове осамдесетогодишњица, вотира свота од 1,000.- дин.
Предлог Др. Бранка Илића је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада ценећи врло велике
заслуге г. Николе Пашића за Српски Народ и Нашу Државу,
те у име признања вотира 1,000 једнухиљаду динара из Ставке „Непредвиђених Издатака” за листић лаворовог венца, који се има предати г. Николи Пашићу на дан прославе његове
осамдесетогодишњице рођења.
Свота се има послати Извршном Одбору за прославу и
на адресу Јована Марковића - Помоћника Министра Иностраних Дела Београд.

28. АПРИЛ 1926.
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О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 120.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвату ванредну главну скупштину и за оверовљење записника позива
Др. Арсена Милутиновића, Косту Симина и Стевана Летића, за 5. мај о.г. у 11 сати пре подне у бележничко звање.
Након прочитања оверовљава се 5. маја у 11 сати пре подне.

Јован Лакић, с.р.
Велики бележник

Стеван Летић, с.р.
Коста Симин, с.р.
Др. Арсен Милутиновић, с.р.

Др. Миловановић, с.р.
Градски начелник.

ЗАПИСНИК
вођен у свечаној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
која је одржана 6. маја 1926. год.
Председник: ДР. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ,
Градски Начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Др. Миленко Петровић, Обласни вел. Жупан, Јован Лакић, зам. гр.
начелника, Радивој Бокшан, гр. Саветник, Александар Поповић, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр.
Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић,
гр. фискал, Никола Плавшић, гр. гл. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гл.
физик, Стојан Стакић, приседник сир. стола, поч. Саветник, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш,
гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр.
подбележник, Ранко Травањ, гр. подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар.
Од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Лазар Балаш,
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Самуило Волф, Радован Вујошевић,
Јован Грозингер, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Лука
Жикић, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић,
Александар Нађ, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Стеван Мијатовић, Петар
Милак, Др. Арсен Милутиновић, Ђока Мољац, Андрија Мудрох, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Др. Јован
Ненадовић, Пера Палковљевић, Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Др. Јефта
Поповић, Цвета Продановић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Др. Ференц Реш, Милан Саратлић, Јован
Свирчевић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Др. Милош Ћирић, Јован Ћулум, Јоја
Фратуцан, Др. Јосиф Храшко, Фрања Цидлик, Пера Шилић.
Као гости су били присутни: Нинко Перић, министар финансија у заступству Краљевске Владе;
Марко Трифковић, председник Народне Скупштине; Др. Славко Милетић, Министар Народног Здравља;
Јосип Пасарић, држ. секретар Мин. Просвете; Миливој Петровић, велики жупан Бачке Области; више
народних посланика
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник
Број: 121 а.
Господин Др. Милан Миловановић, градски начелник,
поздравља сву присутну Господу и отвара за данас исправно
сазвату свечану главну скупштину.
Данашња свечана скупштина је сазвата поводом прославе 100 годишњице рођења Народног Великана Др. Светозара Милетића, који је задужио Нови Сад и као неуморни
народни борац и као заслужан Војвођанин, а нарочито Новосађанин. Као врли син свога народа он је у два маха био изабран за начелника овога града и као такав нарочито задужио
Нови Сад не само својим специјалним радом на евентуалном
унапређењу града, него √и√ као народни вођа и јавни радник,
који је сваком приликом указивао, да Нови Сад има да буде
центрум овостраног српства. Настојањем његовим и његових
пријатеља, који су у Новом Саду усредсредили разне националне установе, као између осталог Матицу Српску, Друштво
за Народно Позориште и т.д. - постао је Нови Сад неоспорна
престоница свега српства у Аустро - Угарској Монархији, те
је услед плодног националног рада, који је сејао своје семе
широм целог Српства, добио заслужени епитет српске преходнице „Српске Атине”.
Нови Сад жели да овековечи успомену на овог великана и несебичног борца, а уз то дичног свога градоначелника
и заслужнога Новосађанина, те зато молим, да проширени

6. МАЈ 1926.
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гр. Савет једногласно прими предлог градског Савета, који
ће известилац г. Предраг Клицин, гр. Саветник, прочитати.
Предраг Клицин, гр. Саветник, чита предлог гр. Савета.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, износи у
кратким потезима живот и рад Др. Светозара Милетића и
уједно предлаже, да се прочитани предлог гр. Савета једногласно у целини прими.
Проширени градски Савет је с одушевљењем једногласно примио предлог градског Савета, те је према томе донесена ова
ОДЛУКА.
Поводом прославе 100-годишњица рођења Др. Светозара Милетића, новосадског градског начелника од 1861. до
1862. и од 1867. до 1868. године, ценећи његове велике заслуге, како за напредак града Новог Сада, тако и за слободу
и независност целокупног народа, Срба, Хрвата и Словенаца,
које је стекао тиме:
Што се, као градски начелник увек заузимао за свестрано унапређење интереса овог града, у првом √пак√ реду за
одбрану градске самоуправе од превласти туђинске власти и
за чување српског обележја Н. Сада, уз респектовање равноправности свију грађана без разлике вере и народности и то
потомагањем просветних установа, које су кроз деценије све
до данашњих дана биле огњиште српске националне свести
и културе, као што су Матица Српска, и Српско Народно Позориште, и подизање српских школа у овом граду;
Што је као политички вођа град Нови Сад учинио средиштем свога рада, чиме је допринео да Нови Сад постане
политичким и културним центрумом не само бивше Српске
Војводине него и свих осталих крајева Срба и осталих Јужних Словенаца, да постане Српском Атином, у свком погледу
првим градом Српске Војводине;
Што се као народни вођа увек несебично и са највећом
одважношћу борио за ослобођење и уједињење свих Срба,
Хрвата и Словенаца у једну слободну државу, али у исто време био и несавитљиви поборник уставних слобода и равноправности свих грађана.
И констатујући уједно овом приликом да су дру Светозару Милетићу као градском начелнику оба пута 1862. и 1868,
када је због политичких интереса туђинске власти насилно
уклоњен са положаја гр. начелника његови савременици
вечног спомена ради увели у записник признање и захвалност за његово заступање народних и градских интереса,
изјављујући му своје поверење и узимајући га у одбрану од
насиља и тадашње више политичке власти, и
констатујући, да је др. Светозар Милетић оба пута дошао на положај градског начелника једногласно поверењем
народа.Прош. Савет града Новог Сада, као представник целокупног грађанства, са радошћу бележећи, да су идеали неуморног Дра. Светозара Милетића остварени уједињењем Срба,
Хрвата и Словенаца у једну државу под скиптром славом
увенчане народне династије Карађорђевића, под предвођењем благо упокојеног Краља Петра Великог Ослободиоца и
дичног му сина, садашњег нашег омиљеног Краља Александра I. уз сарадњу јуначке српске војске, потпомогнуте добровољцима из крајева ван Србије, који су били задојени науком
неумелог Дра. Св. Милетића
1/ да се у записнику ове свечане седнице овековећи
признање заслуга дра Светозара Милетића за град Н. Сад, и
за целокупан народ Срба, Хрвата и Словенаца неизмерно
захвалног новосадског грађанства;
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2/ да се за подизање видног споменика дру Светозару
Милетићу у Н. Саду исплати из дом. благајне 250.000.- дин.
у пет годишњих оброка од 50.000.- дин. Ови се оброци имају
уносити у годишње прорачуне за годину 1927, 1928, 1929,
1930. и 1931. и
3/ да се позове сав народ Срба, Хрвата и Словенаца,
као и све општине градови и жупаније, да приложе у ту сврху, како би се неустрашивом народном борцу и мученику дру
Светозару Милетићу подигао достојан споменик.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 121. б.
Пошто је дневни ред дан[а]шње свечане главне скупштине проширеног Савета града Новог Сада исцрпњен, то
председник затвара данашњу свечану главну скупштину и
за оверовљење записника позива
Др. Арсена Милутиновића, Др. Косту Мајинског и Др.
Ђорђа Недељковића, чланове проширеног гр. Савета за 9.
мај у 11 сати у бележничко звање града Новог Сада.
После прочитања оверовљава се 9. маја 1926. године.

Јован Лакић, с.р.
вел. бележник.

Др. Милан Миловановић, с.р.
гр. начелник.

ЗАПИСНИК
вођен у редовног гл. скупштини проширеног Савета града Новог Сада
која је одржана 21. маја 1926. године.
Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ
градски начелник.
Били су:
Од стране гр. Савета: Јован Лакић, заменик гр. начелника, Радивој Бокшан, гр. саветник, Александар Поповић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Предраг Клицин, гр. саветник, Др. Стеван
Дамјановић, гр. саветник, Др. Михајло Продановић, гр. гл. фискал, Никола Плавшић, технички саветник,
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гл. гр. физик, Стојан Стакић, приседник сирочадског стола, поч. саветник, Аладар Тришлер, зам. гл. рачуновође, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође, Андрија
Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гл. архивар, Јосип Пајц, гл.
благајник.
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Димитрије Бијелић, Радован Вујошевић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Груја
Грчић, Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Др. Радосав
Илић, Васа Јовановић, Сава Керац, Мита Клицин, Стеван Летић, Др. Нандор Лустиг, Милан Малетић,
Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Владимир Миодраговић, Ђока Мољац, Мита Мунћан, Божидар
Никетић, Паун Обрадовић, Павле Поповицки, Др. Јефта Поповић, Стеван Радивојевић, Коста Симин,
Милутин Стојковић, Јован Ћулум, и Фрања Цидлик.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број: 121.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник, поздравивши присутну г.г. чланове проширеног гр. Савета отвара за данас исправно сазвату редовну гл. скупштину.
Уједно пријављује, да су накнадно стављени на дневни
ред као 25. т. „Предлог гр. Савета у предмету накнадног
кредита за 24. партију „Берива редарствених чиновника” и
као 26. т. „Одговор на интерпелацију Радована Вујошевића,
члана прош. гр. Савета у предмету сведоџбе завичајности и
држављанства Мартину Лихтшајну, овдашњем трговцу”.
Узима се на знање.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 122.
адм 22858. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
отпис Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Б.Б.Б. од
бр. 996/од 26. јануара 1926. год. према којем се у погледу одређивања пензије Душану Матићу и Милошу Рогуљи некадашњим ред. чиновницима има поступити по пензионом штатуту града од 3. фебруара 1914. године.
Градски Савет је у спорним случајевима увек заступао
становиште, да је стари пензиони штатут од 3. фебруара
1914. године измењен одлуком проширеног гр. Савета од 23.
августа 1924. бр. 82./скуп. зап. 1924. само у погледу одредаба, које говоре о израчунавању основе за пензију. Ово се види
и из саме стилизације, односног дела наведене одлуке, где се
вели: и док се нов пензиони штатут не донесе за пензију службеника града важиће ове одредбе закона о чиновницима и
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т.д. грађанског реда од 31. јула 1923. године:
1./ Основ за рачунање пензије је плата основна и положајна и редовна станарина;
2./ Од пензионог основа припада за 10 година службе
50 %, а за свако даље пола године 1 % √тако√ да до 35. година добија потпун пензијски основ као пензију.
3./ За рачунање породичне пензије је основ лична пензија службеника, коју је имао у часу смрти, или би имао да је
у том часу пензионисан. Дакле речима „и док се нов пензиони
штатут не донесе” се хтело рећи, да стари статут о пензији
важи до донашања новог, само се у неколико мења и неукида се. Па и само набрајање у колико се мења стари пензиони
штатут говори у прилог томе, јер да се хтело потпуно укинути
стари штатут онда неби било потребно ово набрајање.
Ова одлука проширеног гр. Савета добила је само ограничено одобрење, у колико Министарство Унутрашњих Дела,
Оделење за Б.Б.Б. овлашћује гр. Савет отписом под бројем
25.399/924. да по њој може поступити, наредило, да је примењује само у толико у колико се на кости са наредбом Министарства Унутрашњих Дела Бр. 25400/924. којом је достављен
нацрт уредбе о активним и пензиским принадлежностима,
које је разредио Стални Одбор Савеза Војвођанских Градова,
с тим да га усвоје све градске муниципије. Овај нацрт уредбе о пензији у чл. 35. и 41. вели, да се већ стечена права по
старом гр. пензионом статуту имају одржати за оне градске
службенике, који су ступили у службу града, када је он био
на снази. Овим наредбама се водило рачуна о томе, да су гр.
службеници ступајући у службу града склопили са њиме уговор до душе јавно-правног карактера, и они су се подвргли
свима прописима града а и град је у погледу њих примио на
себе обавезе које су одређене у гр. статутима. Те своје обавезе не може град једнострано мењати на штету својих службеника.
Па и ако би се хтела одлука прош. гр. Савета број 82.
скуп. зап. 1924. протумачити тако, да су у погледу пензије
примљене „све” односне одредбе закона о чиновницима грађ.
реда - што сматрамо да је јако усиљено - има оно није правно
снажно за град, јер је Министарство Унутрашњих Дела, као
што смо напред навели, одобравајући је изрекло, да се може
примењивати само у „толико” у колико се не коси са одредбама наређења бр. 25400/924. Пошто се пак становиште, да
гр. чиновницима припада пензија тек после 10 година; а не
после 5 година коси се са чл. 35. и 41. „уредбе” то се ово становиште не може узети у обзир.
Према томе одлуком прош. гр. Савета број 82. скуп. зап.
1924. нису стављени ван крепости §§. 9. и 26. гр. пензионог
штатута од 3. фебруара 1914. и Душану Матићу и Милошу
Рогуљи, некадашњим ред. чиновницима припада пензија,
пошто су обоје били више од 5 година у служби града према
§ 26. а припадају им активне принадлежности до краја оног
месеца, када им буде уручена одлука прош. гр. Савета о установљењу пензије према § 9. гр. пензионог штатута. Именованима припада пензија и зато, јер су отпуштени из службе
града без икакве своје кривице доказане путем редовно спроведене дисциплинске истраге.
Према §. 2. гр. пензионог штатута немају права на пензију само лица:
1./ која изгубе наше држављанство,
2./ који без претходног одобрења Министарства Унутрашњих Дела ступе у службу стране Државе.
3./ који је писменим поднеском поднео оставку на своме положају,
4./ Који је својевољно напустио звање и није се одазвао
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писменом позиву.
5./ Који је правомоћном судском одлуком осуђен на губитак службе.
6./ Који је дисциплинском пресудом отпуштен из службе.
Па и према решењу Државног Савета бр. 189. од 30. јануара 1920./види збирка одлука Држ. Савета, који је издао
Југ Радовановић 1924. Страна 398/ припада државном
чиновнику пензија од дана потписа Указа о пензионисању.
Примењено ово на нас има се узети указ о - пензионисању
једнак одлуци прош. гр. Савета о установљењу пензије, јер
Министарство Унутрашњих Дела може једног гр. чиновника
само разрешити дужности и звања, а неможе му се пензија
определити.
Одбор тврди, да је одлуком бр. 82/1924. у целости стављен ван крепости стари пензиони статут, али то ничим не
доказује, дочим гр. Савет тврди, да је само делимично измењен и у прилог свога мишљења наводи многобројне разлоге.
Тврди се да § 26. гр. пензионог статута не предвиђа да
се може неко пензионисати, ако га је Министар Унутрашњих
Дела разрешио дужности. Ово би значило да се не признаје
ни важност онога решења, којим је право именовања - избора и разрешења муниципалних чиновника пренето са муниципије на Министарство Унутрашњих Дела. Па и до сада је
овај проширени гр. Савет установљавао пензије и таким гр.
чиновницима, које је Министарство Унутрашњих Дела разрешило дужности.
Према §-у 26. гр. пензионог статута се вели, да само
стални чиновници могу после 5 година службе имати право
на пензију. Привременост службе увек се мора нарочито истаћи, а ако није истакнуто онда се има разумети, да су стални.
Од привремених чиновника се нема одбијати ни допринос
пензионом фонду, јер они као привремени нису његови чланови. Код именовања гореименованих није истакнуто, да су
постављени у привременом својству, а за сво време су допринашали у пензиони фонд, те се према томе имају сматрати
сталнима.
Према свему овоме гр. Савет да би се избегле веће материјалне штете по град предлаже, да се обојици установи
пензија и досадашња активна берива исплате из партије „непредвиђених расхода”.
1./ Душан Матић је ступио у службу града 20. децембра
1918. године и то до 31. маја о.г. износи му време службе 7
година 5 месеци и 11 дана, што се према одлуци Прош. градског Савета бр. 102. скуп. зап. 1920. има заокруглити на 8
година. Последње уживана берива су му била:
1./ основна плата 4400 динара, 2./ положајна плата 3600 динара, редовна станарина 1125 динара, свега 9165, 4./ Лични
додатак на скупоћу 10,800 Д. 40 % свих принадлежности у
име пензије ( § 32. гр. пензионог штатута) што износи 3666
динара у име личног додатка на скупоћу такођер 40 % што
износи 4320 динара годишње почев од 1. јуна о.г.
2./ Милош Рогуља је ступио у службу града 17. септембра 1919. године те има до 31. маја о.г. 6 година; 8 месеци и
14 дана, што се према одлуци прош. гр. Савета бр. 102. скуп.
зап. 1920. има заокруглити на 7 година. Последње уживана
берива су му:
1. основна плата
3720.дин.
2. положајна
3600. 〃
3. редовна станарина
900. 〃
свега
8220. 〃
4. лични додатак на скупоћу
10800. 〃
Према § 32. гр. пензионог штатута припада му 40 %
ових принадлежности у име пензије што износи 3,288 дин. и
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у личног додатка на скупоћу према чл. 7 уредбе о дадатцима
на скупоћу 4320. дин. годишње почевши од 1. јуна о.г.
На супрот овоме предлог гр. Савета предлог је заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун, да се против наређења Министарства Унутрашњих
Дела бр. 996. од 26. јануара 1926. поднесе жалба Државном
Савету, која би имала да гласи:
Проширени Савет града Новог Сада, овим износи жалбу
против наредбе Министарства Унутрашњих Дела, Оделења
за Банат, Бачку и Барању од 26. јануара 9126. бр. 996., којим је град Нови Сад упућен да редарственом капетану Душану Матићу и редарственом часнику Милошу Рогуљи одреди пензију по прописима старог гр. пензионог статута.
Разлози:
1. Одлуком Проширеног Градског Савета број 82. скуп.
зап. 924. од 23. августа 1924. укинут је стари градски пензиони штатут и решено да се до доношења новог пензионог
штатута пензионисања гр. службеника врше по одредбама
закона о чиновницима грађанског реда од 31. јула 1923. по
којима чиновници стичу право на пензију тек по навршеној
десетој години службе, док је држава накнадно узаконила,
да чиновници стичу право на пензију са навршених 15 година службе.
Ту је одлуку под бр. 25.399/1924. потврдило Министарство Унутрашњих Дела, Оделење за Банат, Бачку и Барању.
Проширени гр. Савет донео је 29. децембра 1925. нову
уредбу о пензији градских службеника, али пошто она још
није добила надлежно одобрење, то је и даље у снази одлука
проширеног гр. Савета бр. 82/1924. Према томе се не могу
више вршити пензионисања по одредбама старог гр. пензионог штатута, који је стављен ван снаге, него само по одредбама закона о чиновницима грађанског реда од 31. јула 1923.
2. Душан Матић и Милош Рогуља не би могли добити
пензију ни у том случају, ако би важио стари градски пензиони штатут, јер по пропису §- 26. ог. штатута мога је службеник добити пензију и после 5 година службе: 1./ ако је умно
или телесно оболео тако, да је за даље службовање постао
коначно или за дуже време неспособан, 2./ ако је навршио
60-ту годину живота, или ако приликом обнове чиновништва није поново изабрат. Званично се пак могло наредити
пензионисање службеника: 1./ ако је због болести постао неспособан, 2./ ако је стекао право на пуну пензију, 3./ ако је
навршио 65.-ту годину живота или ако је после 12 месечног
опорављења остао неспособан за службу. За казну се пак нико не сме ставити у пензију. Болест се мора доказати лечничком сведоџбом. Код Матића и Рогуље није наступио ни један
од горе наведених случајева, због чега немају право на пензију, ни по одредбама старог пензионог статута, а по одредбама одлуке бр. 82/1924. односно по одредбама Закона о
чиновницима грађ. реда, не могу добити пензију већ ни зато,
што нису навршили 10 година службе, а и иначе се не може
на њих применити ниједна одредба чл. 141. закона о чиновницима грађ. реда од 31. јула 1924.
3./ Душан Матић и Милош Рогуља, отпуштени су из
градске службе наредбом Министарства Унутрашњих Дела
од 9. септембра 1925. бр. 15144. пре него што су навршили
10 година службе. Град Нови Сад не може им дати пензију,
јер су исти још способни за службу, а њихова места нису укинута, него су попуњена другим лицима. Ако они нису ништа
скривили, могли би се вратити у службу ако су опет криви
не могу примити пензију. Ако би им се морала дати пензија,
био би у ствари кажњен град Нови Сад, јер би се градски
издаци за пензије неоправдано повисили са близу 20,000 ди-
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нара годишње, а то за дуги низ година, јер су Матић и Рогуља још млади и способни за рад.
На основу ових разлога Проширени гр. Савет моли Државни Савет: да поништи наредбу Министарства Унутрашњих Дела, Оделења за Банат, Бачку и Барању бр. 996. од 26.
јануара 1926. год.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да му је
жао, да у овој ствари мора да полемише са гр. Саветом. Прихваћа становиште Економског Одбора с тим, да се у жалби
наведе, да је град донео статут о принадлежностима и пензији, да је поднесен Министарству Унутрашњих Дела на одобрење, али, да до данас није одобрен. Гр. Савет предлаже, да се
у погледу пензионисања поступи по старом пензионом статуту, а додатке на скупоћу предлаже по новом, које стари статут
не познаје. Стари пензиони статут је укинут одлуком проширеног градског Савета бр. 82/1924. и изречена примена закона о држ. чиновницима грађанског реда, према коме има
чиновник права на пензију тек после 10 година службе. Гр.
Савет наводи § 2. старог пензионог статута према коме не
припада пензија, а није навео § 26. према коме припада пензија. У овоме §-у није предвиђен и случај, да чиновнику √припада пензија када га√ отпусти Министар Унутрашњих Дела.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета износи
историјат и узроке постанка пензије и да пензије нема у културним државама запада, као у С.Д.А. ни у Енглеској, већ се
чиновници осигуравају код осигуравајућих друштава за случај изнемоглости. Минимум година службе за право на пензију је у разним државама разно опредељен. Примећује се да
се у хомогеним државама тражи дуже време службе, а у хетерогеним краће, што се тумачи тиме да се у хетерогеним
државама иде затим, да се владајући елеменат из кога се
регрутују чиновници ојача на рачун мањине. Тако је било и у
некадашњој Угарској, где су Мађари лако долазили до пензије, а Срби врло тешко. Француска, Чехословачка, па и Италија су у заузетим пределима отпустили затекло чиновништво
без права на пензију. Само смо ми Словени слабог болећивог
Срца дали њима пензију. Да су централне силе биле победиле
Срби зацело неби добијали пензију. За време рата нису у Србији и Црној Гори државни, па ни општински пензионери,
добијали своје пензије, јер им Централне Силе нису давале.
Ми новосађани смо се још слабијима показали уколико смо
према нашим чиновницима долазили са разлозима, да је служио град више од 30 година па нека му се да. Лично заступа
мишљење, да треба свима једнако мерити, сви да су пред Законом једнаки.
Строго по правном принципу неби морали дати пензију, када је пензиони фонд исцрпљен. Тако је услед преврата
цео фонд учитеља и професора остао у Будимпешти, који је
био заложен у ратне зајмове и са њима пропао. Да би се сада
створио нови фонд учитељи и професори су све до донашања
новог чиновничког Закона морали 50 % своје плате уплаћивати у пензиони фонд. У свима статутима стоји, да град може
накнађивати мањак пензионог фонда из свога редовног буџета, али не мора. По старом пензионом статуту могу добијати пензију после 5 година само стални чиновници, а овде
је питање, дали су они стални. Ако се узме да су стални, онда
по старом пензионом статуту би имали врло малу пензију. У
погледу додатака на скупоћу такођер за раније пензионере
предвиђен је мањи додатак на скупоћу. Сви чиновници, које
је поставила Народна Управа морали су доцније своје положаје регулисати а питање је да ли су то и именовани учинили. За положаје, које су они заузимали се тражи факултетска
спрема, а они је нису имали, шта више један није имао ни
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матуру, те тако нису ни могли бити стални. Државне чиновнике може Министар до 10 година, сада до 15 година службе
да отпусти, без да могу тражити пензију. Пребацује се баш
њему, да је он ту посредовао и да су пензионисани из страначких обзира. Изјављује, да то није истина и да су они отпуштени из службе из сасвим других побуда. Моли, да се гр.
Савет упути, да на идућој гл. скупштини поднесе извештај
зашто су они предложени на отпуштање и какве су злоупотребе начинили. Ако гр. Савет то незна, нека се обрати на
Министарство Унутрашњих Дела.
Јован Лакић, вел. бележник, вели, да се ова полемика
води у јавном интересу. У овоме хаосу у погледу чиновничких
плата и пензија се мора наћи неки излаз. Тежак је положај
чиновника, када се он може изненада да отпусти. Ми смо
позвани, да о томе водимо бригу. Данашње стање и један
прецизно израђени статут, као што је наш пензиони статут
не може се поништити са неколико речи и тиме оборити сва
права која су чиновници засновали на њему.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, слаже се
са предлогом економског Одбора. Напомиње да неможе да
оцени правилност предлога, јер незна мађарски, па не разуме гр. статуте на којима се ови предлози базирају. Тражи, да
се ови гр. статути хитно преведу.
После овога је одређено гласање устајањем. Прво је стављен на гласање предлог гр. Савета за који је гласало 16 чланова а затим предлог економског Одбора допуњен предлогом
Мите Клицина и Павла Поповицког, чланова проширеног гр.
Савета за који је гласало 29 чланова проширеног гр. Савета.
Према томе је већином гласова примљен други предлог и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет усваја предлог економског Одбора, да се против наређења Министарства Унутрашњих Дела,
Оделења за Б.Б.Б. под бројем 996. од 1926. поднесе жалба
на Државни Савет.
Уједно се позива гр. Савет, да на идућој седници поднесе извештај о томе због чега су отпуштени Душан Матић и
Милош Рогуља из службе редарства. Ако гр. Савет не би знао
због чега су отпуштени онда се има затражити обавештење у
Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 123.
адм. 7587. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја текуће године подноси на основу мњења заједничке седнице економског
и финансијског Одбора отпис Министарства Унутрашњих
Дела, Оделења За Б.Б.Б. бр. 3896./1926. којим резрешава
одлуку Прош. гр. Савета бр. 139./1925. у предмету проширења пожарног рајона, јер у истој одлуци није назначено
који чланови и кога статута се измењују и упућује гр. Савет,
да предмет понова изнесе пред проширени гр. Савет уз тачну редакцију параграфа, који се измењују.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен те је донесено следеће
РЕШЕЊЕ:
Проширени Савет града Новог Сада у вези своје радине одлуке од 14. децембра 1925. год. бр. 139./1925. мења
друго зачело параграфа 17. гр. пожарног статута на следећи
начин: Унутарњи рајон града Новог Сада ограничавају: ка-
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нал почев од насеља код Шулцовог Млина до ушћа његова у
Дунав, Дунавска обала до Жељезничког моста, жељезничка
пруга за Суботицу до Футошког пута, одатле линија између
болнице и жељезничке пруге иза магацина држ. монопола
преко пирошког пута до старе Пирошке капије, права линија
до Кисачке капије а одатле до насеља иза Шулцовог млина.
Ова се одлука има одобрења ради да подастре Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б.
О томе се извештава гр. Савет извршења ради изводом
из записника.
Број: 124.
адм. 15323. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја т.г. подноси
на основу мњења заједничког одбора економског и финансијског отпис Министарства Унутрашњих Дела, Одељења за
Б.Б.Б. број 3331-9390/1926. којим разрешава одлуку прош.
гр. Савета број 187./адм. 42341/1925. у предмету повећања
броја гр. редара и успостављења новог места командира гр.
редарствене чете и упућује гр. Савет, да предмет поново изнесе пред проширени гр. Савет са тачном модификацијом
старих статута, дајући већ сада своје предодобрење за спровађање овог решења у нади накнадног одобрења проширеног
гр. Савета.
Предлог гр. Савета примљен је једногласно и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет у вези своје раније одлуке број
187./1925. мења параграфе 172, 191. и 204. гр. орг. статута
на следећи начин. Параграф 172. „Дужности редарственог
капетанског звања врше:
1./ чиновници: редарствени вел. капетан са замеником ред. вел. капетана, 3 ред. капетана, један редарствени
конципијенат, 1 командир редарствене чете 1 редарствени
часник.”
Параграф 191. „Редарствена момчад састоји се из два дела
а./ из пешака
б./ из коњаника
Установљени број момчади је следећи:
1./ 2 наредника
2./ 3 поднаредника код пешака
3./ 4 десетника код пешака
4./ 1 поднаредник код коњаника
5./ 93 редара пешака
6./ 14 редара коњаника
7./ Половина је редара како пешака, тако и коњаника
I/ класе а половина II/ класе.”
Параграф 204. „Обучавање у службу редарствене момчади одређују службена правила израђена од редарственог
вел. капетана, а потврђена од градског Савета и Министарства Унутрашњих Дела.
Обуку и расподелу службе редарствене момчади врши
за то одређени редарствени чиновник.”
Ова се одлука има одобрења ради да подастре Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се извештава изводом из записника извршења
ради гр. Савет.
Број: 125.
Градски начелник подноси свој извештај о раду гр.
Управе за време од последње редовне гл. скупштине до 22.
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фебруара о.г.
Коста Симин, члан проширеног гр. Савета, вели, да је
помор нашег елемента много јачи и то зато, јер су хигијенске
прилике у томе делу града много лошије. Тражи, да се отворени канали засводе.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, потврђује наводе предговорника. У улици где станује су чистили
канале и то тако, да вода после ових киша није могла отицати, те се усмрдила.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета, вели да
је једини лек томе канализација и водовод. Ово је било на
дневноме реду, али је услед отпора пало. Они, који су дали
отпор нису рачунали тиме. По §-у 44. концесионог уговора са
електричном централом треба инсталацију, да прегледа сваке
године једна мешовита комисија. О томе је пре два месеца
било говора у одбору и од тога доба није ништа рађено. Моли,
да се на идућој седници поднесе извештај комисије.
Никола Плавшић, технички саветник, вели, да је одбор
за преглед електричне централе имао пре кратког времена
седницу и у комисију од стране града је изабрат Лазар Поповицки, а од стране Електричне Централе Рудолф Гантнер. Након дуже преписке електрична централа је послала планове
и сада ће наш стручњак прегледати спровод. Уговор је преведен и одштампан и биће ускоро раздељен.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, обраћа
пажњу на то, да је пријавно звање јако збијено и да треба за
њих наћи још коју собу.
ОДЛУКА:
Извештај г. градског начелника узима се на знање.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 126.
адм. 17200. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског, финансијског и правног Одбора - свој предлог у предмету одобрења
лицитације за калдрмисање Мађарске улице све до жељезничке станице.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да је то врло
непријатно, да се у Одбору изнесе, да стаје калдрмисање
2,800,000.- динара, а сада 3,300,000.- динара. Овим је ситуација измењена, јер се морамо задужити.
После овога је на општи захтев главна скупштина претворена у конференцију.
По довршетку конференцје је Мита Клицин, члан проширеног Савета изнео споразумни предлог, да се Мађарска
улица калдрмише базалтном коцком у ширини од 5 метара, а
остало обичним каменом, и да се рад исплати готовим новцем.
Одређена колаудациона комисија нека буде при почетку и у
току рада, да посао предузме и о свему поднесе извештај.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета замера,
да није поднесен рачун, и по накнадно поднесеним понудама,
да се види нису ли јефтиније те тражи, да се због тога предлог
скине с дневнога реда. Када се ради о општем добру, онда
се мора несебично радити и заинтересовани не могу узети
учешћа у расправи и гласати. Дознао је од Др. Јефте Поповића, да је г. Никола Плавшић, технички саветник у гр. Савету изјавио да је он од понудиоца Франка тражио мито. Тражи
да г. Никола Плавшић ту своју изјаву и овде понови.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета вели, да
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је предговорник свој предлог требао изнети у конференцији
а не сада. Врло је незгодно, да један гр. представник у одборској седници вади из џепа понуду. Није у интересу овога представништва, да се по вароши говори, да је Рад. Вујошевића
посетио Др. М. Франк и да је код њих дошло до неких сукоба.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал вели, да технички
саветник не може одговорити на питање Рад. Вујошевића,
јер тобожња изјава није пала данас у гл. скупштини. Ради
тражења задовољштине је ту суд.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, вели, да се
на гл. скупштини могу претресати само предмети, који су на
дневном реду. Ако Рад. Вујошевић, жели одговор, онда нека
прописно пријави интерпелацију. Ако увређена страна није
задовољна са одговором онда може ићи суду.
После овога је стављен на гласање предлог Мите Клицина, члан проширеног гр. Савета, једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет према исходу лицитације решава,
да се издаду радови око калдрмисања горњих улица следећим понуђачима:
1./ Фирми: Технички биро инж. Соларовића у Београду, калдрмисање предпростора поред Жељезничке станице и
колодворског пролаза у површини од док 2765 кв. мет. са
мађарским керамитом, тачно по условима, за јединичну цену од 515 динара за 1м2 додатком од 35 динара за споредне
радове.
2./ Фирми Др. Михајло Франк инжињер у Београду, калдрмисање Краља Матије ул. у површини од 770 м2 Мађарске
Улице у површини од 3638 м2 укупно око 4408 м2 са малим
коцкама из корлатског базалта за јединичну цену од дин.
270.- у готовом, односно Дин. 307.- у ратама; Царинске ул. у
површини од 718 кв. мет. са малим коцкама из корлатског
базалта за јединичну цену од дин. 328.- у готовом, односно
дин. 364.- у ратама, ивичњаци из керамита у Мађарској улици око 150 тек. мет. за јединичну цену од дин. 45.- у готовом
и дин. 52.- у ратама.
И ако је понуда Др. Франка за керамит на претпростору
станице повољнија што се тиче цене, Проширени гр. Савет
не прима ову понуду из разлога, што град нема искуства о
издржљивости ческог керамита понуђеног од фирме Др.
Франка, те с тога треба одобрити понуду фирме инжињера
Соларовића, пошто керамит понуђен од те фирме град познаје, јер је од истог израђена калдрма у површини од око
23,000 кв. мет. и показало се да овај керамит одговара у
сваком погледу.
Керамит оба понуђача био је у творници Цемента у
Беочину испитиван ради његове издржљивости притиска и
нађено је, да чески керамит издржи притисак од 2370 кг. по
кв. цм. а мађарски керамит 4000 кг. по кв. цм.
Проширени гр. Савет упућује гр. Савет, да склопи уговор са понуђачима а на основу њихових понуда с тим, да се
рад фирме техничи биро инж. Соларовића плаћа у ратама
по понуди, а фирми Др. Франк у готовом новцу на основу
његове понуде.
Број: 127.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
одобрења калдрмисања Камендинског и Клисанског пута.
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ОДЛУКА:
Овај ће се предмет изнети на идућој гл. скупштини са
прорачуном фонда за путеве.
Број: 128.
адм. 16384. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског, правног
и Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
понуде Дирекције Царина за зидање Царинарнице.
ОДЛУКА:
Скида се са дневнога реда данашње гл. скупштине.
Број: 129.
адм. 19503. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
одобрења уступања градског земљишта Војвођанском Колу
Јахача „Престолонаследник Петар” за тркалиште.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета радује
се оснивању Кола Јахача, само мисли, да би требало друго
земљиште дати, јер је ово потребно за пашу марве. Нека се
да земља од Футошке капије до шуме. Ова је земља слаба а
друго је и уз друм.
Никола Плавшић, технички саветник вели, да паши неће сметати, шта више биће трава боља, јер ће простор бити
ограђен и неће се газити. Годишње ће бити само два митинга по 4 дана. Дакле неће краве бити често узнемираване.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, је зато, да се
сада у начелу реши а место, да се одреди по саслушању једне конференције заинтересованих.
Јован Лакић, вел. бележник вели, да је коло Јахача изабрало баш ово земљиште, као најподесније. Ова установа ће
бити од користи и граду и нашим ратарима.
Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета, вели,
да на другом месту они неће земљу узети и ако не добију одлазе у Сомбор, а то би било штета и срамота за Нови Сад.
Милан Антонић, члан прош. Савета, предлаже, да се
питање реши на тај начин, што ће се одобрити тражено земљиште на кравјој пустари а уколико се нађе у близини погодног пашњака за краве, да се на десној страни Кисачког
друма додели исти комад на коме сада пасу овце, а да се за
овце додели један други погодан пашњак.
После овога је √допуна√ предлога Милана Антонића
члана проширеног Савета једногласно примљена и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет желећи са своје стране омогућити
стварање Кола Јахача у Новом Саду, као Центру Војводине
решава, да за Коло Јахача у Новом Саду изда под закуп на
10 година земљиште на Сајловачком Пашњаку, које је у прикљученом нацрту назначено у површини од око 25 јутара
под следећим условима:
1./ Закуп траје од 1. јула 1926. до 1. јула 1936. године.
2./ Признање права влаништва има закупац сваке године 1. јула 100 сто динара у злату уплатити у гр. благајну.
3./ Закупљено земљиште има да служи једино у сврху
подизања тркалишта.
4./ Закупник је дужан о свим радовима, које намерава
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на овом земљишту провести тачне нацрте поднети гр. Савету на одобрење. На основу ових нацрта установиће се тачна
површина и склопиће се уговор.
5./ Ако би ма из којих разлога престало Коло Јахача пре
истека закупног рока закупљено земљиште има се одмах вратити.
6./ Закупник се има бринути, да √краве√ могу без сметње прелазити преко тркалишта у средишни део, који остаје
за слободну пашу.
7./ Ако закупник прописане услове закупа тачно не
одржава, властан је град уговор извршити и издато земљиште без икаквог отказа и оштете од закупника одузети.
8./ Биљеге и пристојбе ове закупнине има искључиво
закупник да сноси.
9./ У случају парнице за обе странке надлежан је Новосадски Срески Суд.
У вези са овом одлуком прош. гр. Савет решава, да се у
колико неби било у близини погодног пашњака за краве додели на десној страни Кисачког друма исти комад на коме сада
пасу овце а да се за овце додели један други погоднији пашњак.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Одељењу за Б.Б.Б.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. саветник.
Број: 130.
адм. 3087. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице - економског, правног
и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Удружења Банкарских Осигуравајућих трговачких и
индустријских чиновника, ради продаје 15 плацева за изградњу кућа за становање.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет према предлогу економског и финансијског Одбора решавајући молбу Удружења банкарских,
осигуравајућих и индустријских чиновника изриче, да одобрава продају парцела у блоку ХХХ. бројева 1.2.3. и 31-42 за
изградњу кућа.
Земљиште имаде се продати путем усмене јавне лицитације уз следеће услове:
1./ Исклична куповна цена се установљава у своти од
150 динара по кв. хвату.
2./ Куповнина има се уплатити у два једнака оброка и
то први у року од 8 дана након уручења одлуке о продаји
поједином купцу а други оброк најкасније 6 месеци иза уручења одлуке о продаји.
3./ Продато земљиште имаде служити за изградњу кућа за становање а не сме се у друге сврхе употребити.
4./ На продатом земљишту дужан је купац саградити
кућу у року од 1 године иза уручења одлуке о продаји према
прописима гр. грађевинског статута, те је за сигурност дужан сваки купац уплатити кауцију од 5000 динара, у новцу
односно положити уложну књижицу гласећу на 5000 динара,
након 8 дана о уручењу одлуке о продаји, која ће му бити без
камате поврећена када кућу сагради.
5./ Уколико не би у року предвиђеном у тачки 4. била
кућа саграђена пропада положена кауција у корист града а
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уплаћена куповнина имаде се вратити без камате купцу а
земљиште припада поново у власништво града Новог Сада.
6./ Празно земљиште не може се ни у којем случају
продати, док се саграђена кућа на земљишту може отуђити
тек након истека рока од 5 година.
7./ Уговор препис некретнина на власника, пристојбе
и биљеговине има да сноси купац.
8./ Ограничења садржава у тачци 5. и 6. имаду се грунтовно укњижити.
9./ За случај спора надлежан је новосадски Срески Суд.
10./ Површине продатих парцела установиће гр. грађевински одељак.
11./ Ова се одлука има поднети Министарству Унутрашњих Дела на одобрење.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 131.
адм. 17894, 17649. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
подизања шупе над кантаром на Рибњем Тргу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора решава, да се из кредита од 37,000 динара под ставком XXXVIII. 10. б. „У сврху
постављања кантара са кровом за кола на Јовановском тргу”
употреби за потребан издатак за подизање шупе над вагом
на Рибњем Тргу.
Са извршењем поверава се гр. Савет.
Број: 132.
адм. 15263. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног
Одбора - свој предлог у ствари набаве Центрафугалног шмрка
скопчано са електромотором за ватрогасну чету.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању мишљења економског, финансијског и правног Одбора прихваћа предлог гр.
Савета и одобрава набавку центрафугалног шмрка скопчаног са електромотором и то на терет прорачуна пожарне
чете за 1926. на рубрици VI. „Разне Инвестиције”, набавка
двоколица са моторшмрком у оквиру од 8000 динара словом
осамхиљада динара.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 133.
адм. 6650. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског, финансијског и правног Одбора - свој предлог у погледу трошкова
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иншталације телефонске станице за гр. лекаре.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора одобрава да се гр. лечницима, пошто је у интересу гр. службе и да би у сваком случају лако могли доћи до лекара у њиховом стану иншталира телефон. Град ће подносити трошкове око иншталирања и половину годишње претплате. На основу тога одобрава Др. Стевану Нинкову гр. окружном лекару 2000 дин. (двехиљаде) у
име иншталирања телефона и 500 дин. (петсто динара) у име
годишње претплате и то на терет Дом. Благајне рубрике VII.
Поштански и брзојавни издаци ж. за говоре интерурбане.
Извршење поверава се гр. Савету.
Број: 134.
адм. 15264. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу заједничког мњења економског, финансијског и
правног Одбора - свој предлог у предмету одобрења кредита
за писаћу машину гр. грађевинског одељка.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског,
финансијског и правног Одбора прихваћа предлог гр. Савета и решава да се куповна цена за гр. грађ. одељак набављене писаће машине од 5,500 динара, словом петхиљадапетстотина динара на терет рубрике XL. „Непредвиђени
издаци” исплати.
Извршење се поверава гр. Савету.
Референт: Предраг Клицин, гр. саветник.
Број: 135.
адм. 12021. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу зеједничког мњења економског, финансијског и
правног Одбора свој предлог у предмету буџета женског одељења занатлијске школе за 1926. годину.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет сл. кр. града Новог Сада узима на
знање и одобрава прорачун ново-отвореног женског одељења опште занатско-трговачке школе у Новом Саду, израђен
од месног школског одбора, за годину 1926.
Трошкови издржавања ове школе, који терете град Нови Сад, у износу од 33.042.- динара имају се покрити из XL.
партије „непредвиђени издатци”.
Ова се коначна одлука одобрења ради има подастрети
Министарству Унутрашњих Дела.
РАЗЛОЗИ:
По чл. 135. Закона о радњама, који у смислу чл. 13. закона о занатским школама, важи за целу Краљевину, опште
занатско-трговачке школе основаће се свуда, где има најмање 50 ученика. Њих издржавају општине, које ће сваке
године предвиђати за то потребне суме у свом буџету.
Код разних индустријских, трговачких и занатских
предузећа у Новом Саду има 223 женских ученика.-
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С тога је Г. Министар Трговине и Индустрије, на основу овлашћења из чл. 1. Закона о занатским школама од 30.
марта 1922. године наредио да се у општој занатско-трговачкој школи у Новом Саду отвори и женско одељење, према
томе је и месни занатско-школски Одбор на основу чл. 7. Закона о занатским школама, израдио прорачун новоотвореног женског одељења занатске школе за ову годину и поднео
га Министарству Трговине на одобрење и гр. Савету ради
даљег поступка.
Пошто према цитираном чл. 135. Закона о радњама
трошкове издржавања занатских школа сносе општине, а
држава подмирује само једну трећину личних издатака (чл.
136. Закона о радњама) у виду субвенције ваљало је донети
горњу одлуку.
Савет града Новог Сада има се о овоме известити изводом из записника, ради извршења ове одлуке.
Број: 136.
адм. 17419. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету прилога за занатлијску изложбу.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета вели, да ће и
жупанија одредити у ову сврху једну своту, те предлаже, да се
прилог града смањи, ако жупанија буде дала једну већу своту.
Коста Симин, члан проширеног Савета, је против тога,
јер би то значило одуговлачење решења а изложба ће скоро
отпочети, те ће новац хитно требати. Сувишак прихода ће и
тако ићи на вечерњу школу, чим ће се смањити издатак града на ову школу.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, да се
по свршетку изложбе поднее извештај о утрошеној своти.
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Мите Клицина једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада одобрава Колу Занатлијске Омладине за приређивање изложбе свију занатлијских рукотворина у Новом Саду од 1. до 10 августа о.г. припомоћ од 50,000.- динара словом педесетхиљада динара на
терет партије XL. непредвиђени издатци гр. прорачуна, с тим,
да Коло Занатлијске Омладине поднесе обрачун о утрошку
ове припомоћи.
О овоме се има известити гр. Савет изводом из записника ради извршења.
Број: 137.
адм. 19472. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
Одбора за финансије и прорачун у предмету накнадног кредита за Милетићеву прославу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет сл. и кр. града Новог Сада одобрава
за покриће трошкова Милетићеве прославе од 6. маја о.г.
накнадни кредит од 15428.- динара, словом петнајстхиљада
и четиристотине и двадесетосам динара, на терет партије
XL. непредвиђени издатци гр. прорачуна.
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О чему се изводом из записника има известити гр. Савет ради извршења.
Референт: Никола Плавшић, технички саветник.
Број: 138.
адм. 12577. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја ог. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
измене регулационог плана за нову улицу, која ће се отворити код куће бр. 86. у Жељезничкој улици.
Коста Симин, члан проширеног Савета, је против тога,
да се интабулацијом сужава право власништва.
После овога је одређено гласање устајањем и за предлог
гр. Савета је гласало 43 члана проширеног гр. Савета, а за
предлог Косте Симина 5 чланова проширеног гр. Савета.
Према томе је предлог гр. Савета већином гласова
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се може издати грађевна дозвола за зидање куће за становање у Жељезничкој
улици број 86.а. под условом да кућевласник мора дати обавезну изјаву, да у случају отварања пројектоване улице неће
тражити никакву оштету за вишевредност куће.
Ова изјава има се укњижити грунтовно на трошак молиоца. Пре рушења старе зграде има се вредност куће каква
је у данашњем стању комисијски установити.
О овоме се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 139.
адм. 16997, 18325. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету издавања оправке градске куће Илији Аврамовићу, и друговима.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, предлаже, да се
ова одлука прогласи хитном и одмах извршном без обзира
на евентуалне апелате, а с обзиром, да би услед одуговлачења град претрпео ненакнадиве штете.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу мњења економског,
финансијског и правног Одбора узима на знање да издавање
радова око оправке фасаде гр. куће, који су на седници проширеног Савета од 28. априла 1926. издати Илији Аврамовићу и друговима одговара прописима Закона о оспособљењу.
Проширени гр. Савет по саслушању свога фискала проглашава ову одлуку хитном и одмах извршном без обзира на
евентуалне апелате а обзиром да би услед одуговлачења √град√
претрпео ненакнадиве штете.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. саветник.

122

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 140.
адм. 7259. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
субвенције Обласном Савезу добровољаца.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет сл. и кр. града Новог Сада, одобрава
да се Савезу Добровољаца за Срем, Бачку и Барању исплати
као прилог за ову годину 5000.- динара, словом петхиљада
динара, на терет партије XXXIII. припомоћи и добротворни
дарови и упућује гр. Савет, да у гр. прорачуну за идућу годину предвиди редовну субвенцију.
О чему се изводом из записника има известити гр. Савет извршења ради.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 141.
адм. 16088. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
- на основу заједничког мњења економског, финансијског и
правног Одбора свој предлог у предмету молбе Стевана Фодора гр. техничког чиновника, да му градски Савет дозволи,
да може продати кућу саграђену на плацу, који је добио иза
старе чиновничке насеобине парц. б.р. 6. топ бр. 5066/50.
Извештај гр. гр. одељка, да је Стеван Фодор на додељеном му плацу кућу саградио и да је комисија издала дозволу
за употребу исте зграде.
Предлог гр. Савета примљен је једногласно и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању мњења економског, финансијског и правног Одбора, као и узевши у обзир
ту околност, да је молитељ на додељеном му плацу кућу саградио изриче да изнимно додељује дозволу Стевану Фодору,
да свој плац, који је добио иза Артеског Купатила парц. 6.
топ. бр. 5066/50. може продати.
О овоме се заинтересовани овом одлуком извештавају,
градски фискал с тиме, да односећу се клаузулу у грунтовници брише, Стеван Фодор пак знања и равнања ради.
Број: 142.
адм. 14511. 12953. 16217. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског, финансијског и правног Одбора свој предлог у предмету молбе Јована Хибе, да му се дозволи да може свој плац иза Каменичке
капије парцела број 54. у површини од 398. кв. хвати продати тим пре, што је према извештају гр. грађевинског Одељка
на истој парцели саградио кућу за становање.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању мишљења гр. Савета, економског, финансијског и правног Одбора изриче, да
уважава молбене разлоге, као и ту околност да је молитељ на
истом плацу кућу саградио изнимно му одобрава из разлога
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у молби наведених, да може свој плац продати [и] упућује гр.
фискала, да о овој одлуци води рачуна приликом склапања
уговора.
О чему се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Број: 143.
адм. 13751. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу заједничког мњења економског, финансијског и
правног Одбора свој предлог у предмету молбе Јосипа Колара,
новосадског становника, да му се дозволи да може свој плац
за Каменичке капије парцела број 22. у површини од 310 кв.
хв. продати Андрији Чипе, тим пре што је према извештају
гр. грађевинског одељка, на истој парцели саградио кућу за
становање, и добио дозволу за употребу ове куће под бр.
22582/адм. 1925.
Предлог гр. Савета примљен је једногласно и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању економског и финансијског Одбора изриче, да уважавајући молбене разлоге,
и ту околност, да је на истом плацу кућа саграђена изнимно
му додељује дозволу, из разлога у молби наведених, да може
свој плац продати и упућује гр. фискала, да о овој одлуци води рачуна приликом склапања уговора.
О чему се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Број: 144.
адм. 13595. 14508. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског, финансијског и правног Одбора свој предлог у предмету молбе Косте Богдановића, новосадског становника да му се дозволи
да може свој плац десно од Темеринског Друма парцела број
103. у површини од 395. кв. хв. и кућу саграђену на истом
плацу продати.
Предлог гр. Савета примљен је једногласно и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет изриче, да уважавајући молбене
разлоге, и ту околност, да је молитељ на своме плацу кућу
сазидао, изнимно му додељује дозволу, из разлога у молби
наведених, да може све своје некретнине продати и упућује
гр. фискала да о овој одлуци води рачуна приликом склапања уговора.
О чему се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Референт: Јован Лакић, велики бележник.
Број: 145.
адм. 13076. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског и финансијског Одбора свој предлог у предмету молбе Андора Валдмана, благајника Аграрне и Комерцијалне Банке д.д. поданика
Краљевине Румуније, ради стављања у изглед завичајности
града Новог Сада за случају да буде примљен у поданство
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто молитељ Андор Валдман, према извештају ред.
вел. капетаније станује стално у Новом Саду од 12. децембра
1917. године и за то време није дао повода сумњи на било
какав антидржавни рад и није кажњаван и пошто има толико прихода, да може себе и своју породицу издржавати, те
да не постоји бојазан, да ће пасти граду на терет, то му се у
смислу §. 8. зак. чл, 50. од 1879. године ставља у изглед завичајност града Новог Сада за случај, да га Министарство
Унутрашњих Дела прими у поданство Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Андор Валдман се уједно обавезује да ће за случај пријема у наше поданство за свој пријем у завичајност уплатити
у корист сиротињског фонда града Новог Сада, аналогно чл.
2. гр. статута о пристојбама за признање завичајности 5,000.(петхиљада) динара.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 146.
адм. 14186. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја 1916. год.
подноси на основу заједничког мњења економског, финансијског и правног Одбора свој предлог у предмету молбе Стевана Суботина бившег гр. редара, да му се исплати отпремнина.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче да Стевану Суботину,
пошто је исти у редарственој служби онеспособљен установљава милостињу и то у своти од 6,000 динара, која му се
исплаћује једаред засвагда.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број: 147.
адм. 4876. 6011. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења пензионог Одбора свој предлог у предмету
молбе Михајла Кардоша, град. уручитеља, ради установљења
личне пензије.
Радован Вујошевић, члан проширеног Савета вели, да су
милецениске године укинуте одлуком број 82/скуп. зап. 1924.
После овога је усвојен предлог гр. Савета измењен предлогом Радована Вујошевића и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Молитељ се ставља у пензију на основу § 26. градског
пензионог статута, пошто је сведоџбом гр. лечничког звања
доказао да је за вршење службе усљед болести стално и трајно неспособан.
Према извештају гр. рачуноводства је Михајло Кардош
стајао у служби града од 1. марта 1924.5 до 31. маја 1926. те
има 32 године 3 месеца службовања. Ово се у смислу одлуке
проширеног гр. Савета број 102. скуп зап. 1920. има заокруглити на 33 године.
Према томе му у смислу 32. члана гр. пензионог статута припада 96 % његове последње уживане основне плате
5,340 дин.
положајне
1,200 〃
5

Требало би 1894.
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1,020 〃
Свега
7,560 дин.
што износи 7258 динара годишње.
Према члану 7. уредбе о додатцима на скупоћу од 1.
октобра 1924. године припада му у име личног додатка на
скупоћу 5760.- динара, а према чл. 14. Уредбе у име пороичног додатка на жену Верону рођ. Хатала 1800.- Једнухиадуосамстотина годишње. Свега 18,818.- динара годишње.
Горе установљена пензија има се да рачуна од 1. јуна
1926. године.
О чему се градски Савет и молитељ изводом из записика извештавају.
редовне станарине

Број: 148.
адм. 5226. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
предлог гр. редарственог капетана, под бр. 918. кап. 1926.
да је безусловно потребно да се у кривичном одељењу уведе
дактилоскопија, и да би увађање њено било скопчано са следећим издацима: изашиљање 2 чиновника на 15 дана у Загреб
6000 динара, набавка прибора 1 година 4000 динара, свега
10,000.- динара.
Поводом овога извештаја гр. рачуноводство извештава,
да у ово годишњем прорачуну није у ове цељи предвиђено
покриће, и да би се они морали евентуално подмирити из
кредита партије ..... непредвиђених издатака.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет изриче, да усвајајући предлог гр.
ред. вел. капетана о увађању у кривичном одељењу дактилоскопије одобрава у ове цељи своту од 10,000.- динара и то
на терет прорачунске партије XL. непредвиђени издаци за
год. 1926.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 149.
адм. 14781. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. маја о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и Одбора за финансије и Прорачун свој предлог у предмету
молбе Др. Стевана Нинкова гр. окружног лекара, да му се
исплати припомоћ на одело за 1926. годину.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је
припомоћ на одело за 1926. год. изгласана, свима, који буду
именовани у току 1926. године. Питање је дали ју је требало
на почетку или на крају године исплатити. У будуће нека се
исплаћује месечно. Предлаже да се молитељу одобри припомоћ на одело.
Предлог Мите Клицина, члан проширеног Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Молба молитеља се из онде наведених разлога уважава, те
се упућује гр. савет, да Др. Стевану Нинкову гр. лечнику исплати припомоћ на одело за 1926. годину у своти од 3,000.- динара.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
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Број: 150.
адм. 12474. 16316. од 1926.
Градски Савет из своје седниц од 21. маја о.г. подноси
на основу мњења економског и финансијског Одбора свој
предлог у предмету извештаја гр. рачуноводства, да је усљед
већих непредвиђених промена у породичним одношајима
исцрпљен кредит партије 24. берива редарствених чиновника
и намештеника прорачуна гр. домаће благајне за 1926. годину.
Предлог гр. Савета примљен је једногласно
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет изриче, да сматра безусловно потребно, да се повиси кредит партије 24. берива редарствених чиновника и намештеника прорачуна гр. дом. благајне
за 1926. јер иначе неће моћи вршити законом обавезне исплате за породичне додатке и за евентуална аутоматска унапређења, те према томе кредит ове рубрике повишава са
25,000.- динара из рубрике XL. непредвиђени издаци.
О овоме се извештава изводом из записника гр. Савет
ради извршења.
Број: 151.
адм. 19671. од 1926.
Референт Јован Лакић, вел. бележник чита одговор на
интерпелацију Радована Вујошевића, члана проширеног Савета, коју је поднео на редовној главној скупштини 22/24.
фебруара о.г. у ствари издате сведоџбе завичајности Мартину Лухтшајну.
ОДЛУКА:
Проширени гр. Савет већином против једног гласа узима на знање извештај гр. Савета.
Број: 152.
Пошто је дневни ред данашње редовне гл. скупштине
исцрпљен то председник затвара за данас исправно сазвату
редовну гл. скупштину за оверовљење записника позива
Јован Ћулума, Милутина Стојковића и Ђоку Мољца, на
дан 25. маја у 11 сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 25. маја 1926. године у 11 сати пре подне.
Јован Лакић, с.р.
вел. бележник.

Др. Миловановић, с.р.
гр. начелник.-

Ђока Мољац, с.р.
Милутин Стојковић, с.р.

ЗАПИСНИК
Вођен у главној скупштини проширеног савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 14. јуна 1926. године
Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ, градски начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. гр. начелника, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић,
Предраг Клицин, Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Станоје
Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гр. физик, Стојан Стакић, приседсник сир. стола, Аладар
Тришлер, зам. гр. гл. рачуновође, Ђула Киш, зам. гр. рачуновође, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа,
Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Травањ, гр. подбележник, Ранко
Славнић, гр. архивар, Јосип Пајц, гр. благајник.
Од стране муниципалног Одбора: Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Лазар Балаш, Димитрије
Бјелић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Милан Величков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Милан
Грујић, Мита Грујић, Груја Грчић, Вељко Добановачки, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић,
Сава Керац, Мита Клицин, Др. Јован Латинчић, Александар Нађ, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић,
Стеван Мијатовић, Др. Арсен Милутиновић, Владимир Миодраговић, Др. Јован Ненадовић, Др. Јефта
Поповић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Коста Симин, Паја Тодоровић, Фрања Цидлик, Јован Свирчевић,
Милутин Стојковић.
Бележи: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 153.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, гр. начелник,
поздравивши присутну господу чланове прош. гр. Савета,
отвара за данас исправно сазвату скупштину прош. Савета
града Новог Сада. Вођење записника поверава Јовану Лакићу,
вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц гр.
подбележник.
Уједно пријављује, да је прописно стављен накнадно на
дневни ред као хитан предмет „Предлог гр. Савета у предмету проглашења извршним одлуку прош. гр. Савета од 21. о.г.
у предмету припомоћи колу занатлијске Омладине за одржање изложбе.”
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Број: 154.
адм.
Пре дневног реда добија реч Лука Бајић-Миканов, члан
прош. Савета који предлаже да прош. гр. Савет путем једне
депутације замоли капетанију пристаништа, да у услове лицитације, која ће се одржати сутра у 11 часова ради издавања
превоза преко Дунава, стави и то да закупник има вршити
превоз почев од Петроварадинске стране већ у јутро у 2 сата
па до 9 или 10 сати у вече. Ово је од врло велике важности
како за Сремце, који доносе свој производ на новосадску пијацу, тако и за новосађане, који имају винограде преко у Каменици и Петроварадину, па морају да прелазе ради обрађивања. Предлаже, да се у депутацију поред гр. начелника и
једног Саветника одреде он, Димитрије Бјелић и Др. Јефта
Поповић.
Предлог је једногласно примљен и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
У вези са расписом лицитације ради издавања превоза
преко Дунава од стране капетаније пристаништа проширени Савет града Новог Сада путем депутације у коју се изашиљу осим г. градског начелника и једног Саветника, Др.
Јефта Поповић, Димитрије Бјелић и Лука Бајић-Миканов
умољава капетанију пристаништа, да међу услове лицитације стави и то, да је закупник дужан вршити превоз почев
од 2 сата ујутру па до 10 сати у вече. Ово је од врло великог
интереса за околна села у Срему, која доносе свој производ
на новосадску пијацу, новосађани долазе до јефтиних надница а и за трговце је промет станица од врло великог утицаја. Осим тога се скучењем саобраћаја оптежава новосађанима, који имају свога земљишта у Срему, прелаз ради
обрађивања.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 155.
адм. 20759, 22170. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
отпис Мин. Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и
Барању под бројем 12523/1926. којим је Радован Вујошевић
разрешен чланства прош. гр. Савета и с тим у вези и чланства свих одбора градских.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета предлаже,
да се на место Радована Вујошевића изаберу у Одбор за пензију Мита Клицин, у Одбор за електрику Димитрије Бјелић и
у Одбор за финансије и Прорачун Милутин Стојковић.
Предлог Др. Бранка Илића је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет узима на знање отпис Министарства
Унутрашњих Дела број 12.523/1925 и уједно на место Радована Вујошевића бира у одбор за пензију Миту Клицина, у
одбор за контролу Електричне Централе Димитрија Бјелића
и у Одбор за финансије и прорачун Милутина Стојковића,
чланове прош. Савета.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 156.
адм. 19509. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице пензионог и правног
одбора - свој предлог у предмету пресуде Државног Савета
под бр. 44446/1925. од 6. априла о.г. којом се поништава решење Министарства Унутрашњих Дела под бројем 9477/1925.
од 10. јуна 1925. и с тим у вези наређења Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Б.Б.Б. од бр. 10632/1926. да пензију Др. Жарка Стефановића, пенз. гр. начелника поново узме
у расматрање и ново решење донесе и то, да се пензионисање изврши према одредбама старог пензионог статута.
Уједно се подноси и молба Др. Жарка Стефановића, пенз.
гр. начелника, да му се исплати активна берива, пошто му
није још коначно одређена пензија.
Др. Жарку Стефановићу, који је решењем Мин. Ун. Дела
бр. 200/1925. разрешен звања и дужности градског начелника, је на основу извештаја гр. рачуноводства а по предлогу
пензионог одбора и гр. Савета, прош. гр. Савет на својој скуп.
седници од 29. јануара 1925. г. одлуком под бројем 20/адм.
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694. од 925. установио пензију и припадајући додатак на
скупоћу. Против ове одлуке се жалио Стеван Летић и другови
на Мин. Ун. Дела и ово је нападнуту одлуку својим решењем
бр. 9477/1925. потврдило групишућу, које су припадности
сталног а које привременог карактера. И против овога решења Министарства Унутрашњих Дела су се Стеван Летић и
другови жалили на Државни Савет, који је жалби дао места
и поништио наведено решење Мин. Унутр. Дела.
Поводом тога Министарство Унутр. Дела под бр. 10632/
1926. проглашује одлуку прош. гр. Савета бр. 20/1925. о пензији Др. Жарка Стефановића ништавном и наређује, да се
пензионисање Дра. Жарка Стефановића, гр. начелника изврши према одредбама старог пензионог статута, јер статут
управо „Уредба” М.У.Д. бр. 25400/1924. на основу које је
пензионисање извршио не постоји, пошто није донет према
одредбама параграфа 11 зак. чл. XXI. од 1886. год.
Мита Клицин, члан проширеног Савета вели, да се није
могло установити колико √је√ имао Др. Жарко Стефановић
година службе, па ипак му је √прошли√ проширени Савет
определио пензију. Напомиње да је решење прош. Савета о
његовој пензији ишло у Државном Савету од руке до руке и
сви су се чудили како је Нови Сад могао донети једно тако
решење. О годинама проведеним у служби ван града је требао сам поднети доказе. Предлаже, да се позове да о томе
допринесе доказе у року од 3 дана као и о томе дали је био
пензионисан код државе. И кад ове доказе поднесе може му
се одредити пензија. Има две ствари због којих се мора данас донети решење а по наредби Мин. Унутр. Дела којом нас
упућује, да пензију определимо по старом статуту и да се
жалба поднесе Управном Суду. Стари статут о пензији је
укинут одлуком број 82/скуп. зап. 1924. а у погледу жалбе је
меродаван закон о Држ. Савету и Управним Судовима, који
каже, да се против првостепеног решења има жалба поднети
непосредно властима затим на Управни Суд односно Држ.
Савет.
Државни Савет је својом пресудом поништио одлуку о
пензији а не и његово пензионисање. Предлаже, да се упути
гр. Савет, да учини све, да му се у току овога месеца установи пензија.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, вели,
да би требало одлузети додатак на скупоћу, јер има више од
5.000 дин. месечно прихода.
Мита Клицин, члан проширеног Савета разјашњава, да
према уредби о додатцима на скупоћу онима пензионерима
који [имају] више од 20 година службе а немају приватне професије припадају лични до[да]тци на скупоћу.
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Мите Клицина једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање пресуду Држ. Савета од 6. априла 1926. бр. 44446/1925. којом је поништено
решење Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Банат,
Бачку и Барању број 9477/925. у погледу пензије некадашњег гр. начеоника Др. Жарка Стефановића, јер за онако
решење питања о пензијским принадлежностима Др. Жарка
Стефановића није била основа у закону у вези са наредбом
Мин. Унутр. Дела Оделење за Б.Б.Б. од 7. маја 1926. бр. 10632/
којом је град Нови Сад упућен, да Др. Жарку Стефановићу
установи пензијске принадлежности по прописима старог
гр. пензионог статута уз напомену, да се жалбе у тој ствари
имају слати само Управном Суду, и узимајући у претрес молбу Др. Жарка Стефановића да му се стави у течај сва берива
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која је уживао као активни гр. начелник док се не реши питање о његовим пензијским принадлежностима, по саслушању предлога мировинског одбора и гр. Савета решава:
1./ Тачка о пензијским принадлежностима Др. Жарка
Стефановића скида се са дневнога реда ове седнице, јер се
из података која се налазе код гр. рачуноводства, није могло
установити у каквој је служби био Др. Жарко Стефановић од
1. фебруара 1919. год. када је напустио овоградску службу,
па до 1. августа 1922. год. када се поново вратио у гр. службу - јели то цело време био у активној служби или је неко
време био и у пензији, те се има позвати Др. Жарко Стефановић, да у року од 3 дана, рачунајући од дана ове седнице,
поднесе доказе о тој служби, пошто ће се иначе морати да
установе његове пензијске принадлежности не рачунајући
му то време у године службе за пензију - те се позива мировински Одбор, да поднесе свој предлог у тој ствари за 1 седницу проширеног гр. Савета.
2./ Против наредбе Министарства Унутрашњих Дела
од 7. маја 1926. бр. 10632/1926. којом је град Нови Сад упућен, да Др. Жарку Стефановићу установи пензију по одредбама старог градског пензионог статута пошто нова уредба о
пензији градских службеника још није добила подобно одобрење као и против оног дела наредбе, којим је изречено да
против одлука Проширеног гр. Савета у ствари пензије има
места жалби на Управни Суд, пошто се у законитом року
подноси жалба из ових разлога:
1./ Што је одлуком Проширеног Градског Савета од 23.
августа 1924. бр. 82. изречено, да ће се градски службеници
до донашања новог статута о пензији градских службеника
пензионисати по одредбама закона о чиновницима грађанског реда, по којима се за 10 година службе даде 50 % и т.д.
и да ће градски пензионери уживати личне и породичне додатке на скупоћу по одредбама, које важе за државне пензионере. Пошто је та одлука добила надлежно одобрење то се
више не могу вршити пензионисања градских службеника
једино по одредбама старог градског пензионог статута, него
се морају узети у обзир одредбе одлука бр. 82/1924. односно
закона о чиновницима грађ. реда, али се само по себи разуме, да се √имаду√ респектовати одредбе старог статута у погледу стеченог права, у колико нису у противности одредбама одлуке бр. 82/1924. Зато је при пензионисању Др. Жарка
Стефановића примењен параграф 8 старог градског пензионог штатута. Ако би остала у снази наредба Министарства
Унутрашњих Дела бр. 10632/1926. по којој би се пензионисање Др. Жарка Стефановића могло извршити само по одредбама старог градског пензионог статута, био би Др. Жарко
Стефановић ускраћен, пошто му се по старом штатуту неби
могао одобрити лични и породични додатак на скупоћу, о
којима у старом статуту нема никаквих прописа, него се
могу исплаћивати само на основу одлуке прош. градског
Савета број 82/1924.
2./ Што је у члану 18 зак. о држ. Савету и Управним
Судовима прописано, да се противу одлуке једне административне власти може поднети жалба само једној Вишој
Власти. Против одлуке те Више Власти може се поднети
жалба управном Суду, али ако је та Виша Власт Министар,
онда се жалба не подноси Управном Суду него Држ. Савету.
Према томе ако је у којој ствари надлежан градски Савет, он
се против његове одлуке може жалити проширеном гр. Савету, онда се против одлуке прош. гр. Савета може жалба дати
Управном Суду. Али ако првостепену одлуку доноси проширени гр. Савет, онда се жалба може дати само Министру а
против Министрове одлуке држ. Савету. Пошто у ствари
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пензије гр. службеника првостепену одлуку доноси гр. Савет,
против ове одлуке има места жалби Министру Унутрашњих
Дела, а против његове одлуке пак Држ. Савету. Ништавна је
напред поменута наредба и у оном делу где се позива на
пропис старог гр. пензионог статута, да се жалбе подносе
управном Суду, јер је овај статут прављен у сагласности са
Мађарским законом о управном суду који је највиши административни суд у Мађарској, док је пак код нас у снази
закон о државном Савету чији 18 чл. сасвим јасно одређује,
када се подноси жалба управном суду а када Држ. Савету.
Позивање на Мађарски закон поред постојећег нашег закона
о Држ. Савету и Управним Судовима није умесно па је по
себи ништавно.
3./ Одбија се молба Др. Жарка Стефановића, да му се
ставе у течај све принадлежности које је уживао као активни
гр. начелник, пошто је његова молба неоснована и неможе се
ни у једном закону наћи основаних разлога за уважење ове
његове молбе. Државни Савет није поништио и сам чин његовог пензионисања, пошто тај чин није био нападнут жалбом него су само оспорене биле његове пензијске принадлежности. Државни Савет није изрекао да се др. Жарко Стефановић има вратити у звање градског начелника, па према
томе не може он ни уживати принадлежности активног гр.
начелника, него је само поништио нападнуто решење Министарства Унутрашњих Дела Оделење за Б.Б.Б. број 9477/1925.
којом су му биле незаконито установљене пензијске принадлежности. Апсурдно је захтевати, да град који има свог гр.
начелника у исто време даје принадлежности активног гр.
начелника и Др. Жарку Стефановићу, који је пензионисан.
Др. Жарку Стефановићу имају се и даље исплаћивати све
оне пензијске принадлежности, које су му одређене овоградском одлуком од 28. априла 1926. г. број 16172 све дотле, док
се према тачци 1 ове одлуке не установе његове пензијске
принадлежности према стању, које је створено пресудом
Држ. Савета број 44446/1926. Уважавањем молбе Дра. Жарка Стефановића била би и изиграна и пресуда Држ. Савета
број 44446/1926. којом су му укинуте пензијске принадлежности, установљене решењем Министарства Унутрашњих
Дела Оделења за Банат, Бачку и Барању бр. 9477/1925. јер
би у случају уважења те његове молбе поново уживао и оне
принадлежности, које му по закону не припадају.
Уважавањем молбе Др. Жарка Стефановића да му се и
опет исплаћују принадлежности активног градског начелника, створио би се опасан преседан, по којем би сваки чиновник могао жалбама да отежава коначно решење своје пензијске ствари и на тај начин да ужива принадлежности активног чиновника и ако је пензионисан, чиме би град био безусловно оштећен, пошто дотични чиновник не би био дужан
да граду врати примљени вишак принадлежности, док ће
град бити дужан да накнади пензионисаном чиновнику мањак, ако му виша Власт додели поводом жалбе већу принадлежност.
Правило је да чиновник престаје уживати принадлежности активне службе, чим престане вршити дужности, односно да пензијске принадлежности прима од 1 дана наредног месеца иза месеца, у којем је наступио случај, од којег се
пензија одређује /члан 152 закона о чиновницима грађанског реда од 31. јула 1923. године/.
То је код Др. Жарка Стефановића наступило још 1. фебруара 1925. године, од када он ужива пензијске принадлежности које су у смислу закона поправљене одлуком број
16172. од 28. априла 1926. године остају у снази, док се не
донесе нова одлука о његовим пензијским принадлежности-
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ма у вези са пресудом Државног Савета 44446/1925. од 6.
априла 1926. године.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
√Референт: Радивој Бокшан, гр. [нечитко] сенатор.√
Број: 157.
адм. 21729. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна подноси на
основу мњења економског, правног и одбора за фин. и прорачун свој предлог у предмету измене, односно допуне гр.
штатута о убирању гр. пореза на раскош.
Екон. фин. и Правни Одбор расправљајући предлог гр.
Савета у погледу измене гр. штатута о убирању гр. пореза на
раскош предлаже:
1./ Да се 1 члан статута који говори о наплати гр. порезе на раскош и то тачка а./ и б./ измени овако:
„Свака особа која после 11 сати ноћу посети јавни локал,
или се као такова затекне од раније у ресторацији, кафани,
гостиони и крчми и баровима, у забавним локалима, дужна
је да плати на име гр. пореза на раскош 2 дин.”
Уједно предлаже да се и паушална наплата предвиди
штатутом на тај начин да ако гр. управа за сходно нађе може гр. порез на раскош и у паушалној своти одмерити и са
појединим власницима локала погодбу гледе наплате годишњег паушала склопити. Одмерени годишњи паушал имао би
се у 12 једнаких месечних рата сваког месеца у напред наплаћивати код гр. потр. звања.
Мита Клицин члан прош. Савета, вели, да се иде за тим,
да се публика купљењем таксе двапут пре и после поноћи не
шиканира. Овим предлогом би пак били погођени солиднији,
већ је мишљење, да би требало убирати 2 дин. од после поноћи.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, је такођер против досадашњег купљења такса двапут пре и после
поноћи већ и с обзиром на контролу. Али не прихваћа ни
предлог, да се такса наплаћује само за време после поноћи,
јер после поноћи има врло мало света у јавним локалима те
би гр. приход од тих такса јако подбацио, што би било на
штету других гр. извора прихода који терете наше грађанство
у много јачој мери. Такса на раскош је правилна и прихваћа
предлог градског Савета.
Др. Бранко Илић, члан прош. гр. Савета, моли у овој
ствари једну кратку конференцију.
Председник на општу жељу претвара гл. скупштину у
конференцију.
После одржане конференције је председник поново отворио гл. скупштину и ставио на гласање предлог гр. Савета.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет расматрајући горњи предлог
РЕШАВА:
Да прима предлог гр. Савета односно фин. ек. и правног одбора у целини и то како у погледу измене тако и у погледу надопуне гр. штатута о наплати гр. порезе на раскош,
који измењен има да гласи: члан 1. т. а.) и б.)
„Свака особа која после 11 сати ноћу посети локал, или
се као такова затекне од раније у ресторацији, кафани, гостиони и крчми или у забавним локалима, дужна је да плати
на име гр. порезе на раскош 2 дин.”
Чл. 1. т. г.
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„Градски Савет може, ако за сходно нађе градски порез
на раскош одмерити и паушално и са појединим власницима
локала склопити погодбу гледе наплате годишњег паушала.
Одмерени год. паушал има се у 12 једнаких рата сваког месеца у напред наплаћивати код гр. потрошаринског
звања.”
О овој се одлуци ради спровађања извештава гр. Савет.
Број: 158.
адм. 22082. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
допис Главног Савета Српских Земљорадничких Задруга филијале, Н. Сад да првобитну понуђену камату на улоге града
смањује на 7 % односно 8 % с обзиром на промењене новчане прилике.
Мита Клицин члан прош. Савета, предлаже, да се изврши онај део одлуке против којега нема приговора, на име,
да се по одлуци прош. гр. Савета од 29. децембра 1925. год.
донесеној под бр. 44590 адм. 1925. а коју је одлуку Мин. Унутр.
Дела одобрило решењем својим под бр. 9092/1926. поступи
на тај начин, да се из Центр. Кредитног Завода као филијале
Српске Банке у Загребу од улога, који је гр. Управа код истога завода на приплод уложила, ⅓ од целокупног улога пренесе у Држ. Хип. Банку у Н. Саду, даље да се од преосталог
улога 200.000 дин. подигне и уложи уз гарантно писмо код
Вој. Савеза Агр. Заједнице као задруге у Н. Саду. Исто тако
имала би се подићи свота од 200.000 д. и уложити на приплод код Гл. Савета Српске Земљорадничке Задруге филијала Н. Сад и то тек након запримљеног гарантног писма од
управе. Део новца, који преостане има се и даље оставити
код Централног Кредитног Завода.
Предлог Мите Клицина члана прош. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада поводом извештаја
гр. Савета, да је Главни Савез Српска Земљорадничка Задруга филијала Нови Сад снизила првобитну понуђену камату √решава√ да се по одлуци од 29. децембра 1925. број
215/адм. 44590 од 1925. коју је и Министарство Унутрашњих Дела под бројем 9092/1925. одобрило једна трећина
новца, којега је уложио град код Централног Кредитног Завода као филијала Српске Банке у Загребу пренесе у Државну Хипотекарну Банку филијала Нови Сад; даље да се од
преосталог улога 200.000.- дин. подигне и уложи уз гарантно
писмо управе код Савеза Аграрних Заједница као задруге у
Новом Саду. Исто тако има се подићи свота од 200.000 дин.
и уложити на приплод код Главног Савеза Српских Земљорадничких Задруга филијала Нови Сад и то тек након запримљеног гарантног писма од чланова управе. Остали део
новца, који преостаје има се и даље оставити код Централног Кредитног Завода у Новом Саду.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 159.
адм. 20245. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
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одбора за финансије и прорачун - свој извештај о исходу лицитације одржане дне 25. маја на лице места у Великом Лиману између творнице Мирка Штајнера и Син и М. Сечујског.
Лицитација је одржана на основу решења проширеног градског Савета од 22. II 1926. број 41042/1925.
На лицитацији су присуствовали Мирко Штајнер, фабрикант из Новог Сада, Ханс Хубер, трговац Фрања Бау[е]р
за т.т. Шоман и Бауер.
Лицитант Мирко Штајнер изјавио је, да уколико √он√
буде најбољи досталац моли, да се услови лицитациони у оном
делу промену тако, да ће купљено земљиште употребити за
проширење своје постојеће индустрије као стовариште сирове и готове робе.
Најбољу понуду ставио је Мирко Штајнер и то 76 Динара
и 40 пара по кв. хв.
Милан Саратлић, члан проширеног Савета, вели, да је
фирма заузела и градско земљиште поред свога √земљишта√
на коме је сложен материјал.
После овога је пошто је овде реч о продаји гр. земље
градски начелник, одредио поименично гласање тако, да
они који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га
не примају, да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног одбора: Лука Бајић-Бајин, Лука
Бајић-Миканов, Лазар Балаш, Велимир Бугарски, Мирко
Влаовић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић,
Милан Грујић, Мита Грујић, Груја Грчић, Вељко Добановачки,
Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић, Сава Керац,
Мита Клицин, Др. Јован Латинчић, Александар Нађ, Лука
Летић, Стеван Летић, Стеван Мијатовић, Др. Арсен Милутиновић, Владимир Миодраговић, Др. Јефта Поповић, Тома
Ракић, Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић,
Паја Тодоровић, Пера Шилић.
Од стране градског Савета:
Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Др.
Стеван Дамјановић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Андрија Патак, Никола Лебхерц,
Ранко Славнић, Јосиф Пајц, Ранко Травањ.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да продаје на вечито т.ф. Мирко Штајнер и Синови из Новог Сада 1200 кв. хвати градског земљишта уведеног у грунт. улошку новосадском
под бројем 4298 топ. бројеви 4788/38 уз ............ следеће услове:
1./ Куповна цена установљује се √у своти од√ 76. динара 40. пара по кв. хв. што износи укупно 91680 Динара /словом деведесетједнахиљадашестоосамдесет Динара/.
2./ Земљиште се може употребити искључиво само за
стовариште сировог и готовог дрвеног материјала те се несме
на макакве друге цељи употребљавати.
3./ Куповна цена имаде се уплатити у градску благајну
у року од осам дана рачунајући од уручења правомоћне одлуке о продаји.
4./ Купац дужан је сносити трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.
5./ Право власништва не може се преносити на друго
лице; једино у оправданим случајевима √може то да√ дозволи
проширени Савет.
6./ Купац и правни наследник његов дужни су, да из-
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вршавају, све оне наредбе о свом трошку, које буде издала
надлежна власт из здравствених разлога и из обзира за јавну
сигурност од пожара.
7./ Купац и правни наследник његов одговарају за сву
ону штету, коју би град Нови Сад претрпео усљед неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
8./ Све трошкове око склапања уговора и преноса земљишта, као и пристојбе имаде да сноси купац.
9./ Све спорове, који би настали из овога купа, решаваће новосадски срески Суд односно оне судске власти, које
ће на његово место бити постављене.
Ограничења садржана у тачкама 2-4-5 √ове одлуке√
имају се грунтовно укњижити.
Ова одлука имаде се доставити Мин. Ун. Дела на одобрење.
О овоме се изводом из записника извештава градски
Савет као и молитељ Мирко Штајнер и синови.
Број: 160.
адм. 19514. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Јосифа Исаковића, трговца, који тражи одобрење да може
на некретнинама на Великом Лиману √које су√ означене у
грунтовном улошку број 4298 а које је власништво Рум. Нац.
Друштва „Петрол Блока” у Букурешту подићи резервоар за
смештај нафте, бензина и петрола као и станове.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да молбу молитеља
Јосифа Исаковића трговца одбија и то с разлога, што је проширени градски Савет својом одлуком од 23. децембра 1925.
број 188/адм. 35887/36208 од 1925. решио, да се дозволи
смештање овакових резервоара за петролеум, бензин и слично само на долњем √току√ делу Дунава.
Надаље упућује се градски Савет, да подузме сходне
мере са Дирекцијом Државних Жељезница, у том правцу, да
се индустријски жељезнички колосек изради на долњем току
Дунава, како би се могла индустрија овакове врсте повољно
развијати.
О овоме се изводом из записника обавештавају молитељ Јосип Исаковић и Градски Савет.
Број: 161.
адм. 110, 15320. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Стојана Продановића, столарског мајстора новосадског становника коме је одлуком прош. градског Савета број
95/адм. 37743, 41096 од 1923. продато на четир крајцаре
насипу градско земљиште у површини од 250 кв. хв. за израду столарске радионице, да му се прода сувласнички део
Ђоке Степановића, који имаде са Стеваном Огњановићем
парцелу број 4. топ. број 4821/58 у површини од 400 кв. хв.
Молитељ Стојан Продановић, образлаже своју молбу тиме, што му је првобитно купљено земљиште од града премалено за терање његовог столарског обрта.
Изјава Ђоке Степановића, према којој уступа свој сувла-
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снички део, на земљишту којега имаде са Стеваном Огњановићем Стојану Продановићу, под условом да Стојан Продановић има сносити све обавезе, које потичу између њега на
темељу купопродаје и града Новог Сада т.ј. да плати половицу куповне цене у износу од 6.250 Динара, као и остале
трошкове, као судске и адвокатске.
Изјава Стевана Огњановића којом пристаје, да Стојан
Продановић буде сувласник са њиме на поменутом земљишту.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да продаје на вечито на четир крајцаре насипу сувласнички део Ђоке Стапановића на парцели број 4. топ. број 4821/58 Стојану Продановићу столарском мајстору те ће према томе имати сувласништво са Стеваном Огњановићем уз следеће услове:
1./ Куповна цена установљава се у своти од 31 дин. 25.
пара по кв. хв. што износи укупно 6,250 Динара /словом:
шестхиљададвестотинепедесет Динара/.
2./ Купац је дужан накнадити све оне трошкове судске
и адвокатске, који су настали између града с једне стране
као и Ђоке Степановића с друге стране.
3./ Купац је дужан сносити половину трошкова насипања и √половину трошкова√ калдрмисања улице испред његовог плаца.
4./ Купљено земљиште имаде служити за проширење
столарске радионице те се не сме у друге сврхе употребљавати.
5./ Земљиште се не може отуђивати но у изнимним
случајевима даваће дозволу проширени градски Савет.
6./ Купац и правни наследник његов, дужан је тачно о
свом трошку извађати све наредбе, које му буде издала ма
која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности, или пожара као и грађевна власт.
7./ Ограничења права власништва садржана у тачкама 3, 4 и 5 имају се грунтовно укњижити.
8./ Купац је дужан у року од 30 дана иза уручења одлуке уплатити у градску благајну дугујућу куповнину а градски
фискал позива, да са купцем склопи купопродајни уговор.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 162.
адм. 19507. 19895. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног, и
одбора за финансије и прорачун отпис Министарства Унутрашњих Дела од 7. маја 1926. број 11040. којом враћа призив Милке уд. Андрије Варићака ради дозволе продаје плаца,
да се наводи у истоме провере, те уколико су тачни, да се
призив сматра као поновна молба и у расправу узме у противном случају пак да се призив на поновно решење поднесе.
Докнадна хитна молбе уд. Милке Варићак, у којој моли
да јој се дозволи продаја плаца Павлу Ивићу.
Градски Савет на темељу горњег отписа проверавајући
призив Милке уд. Андрије Варићака установљује, да су наводи онога дела призива у којем се тврди, да је градски Савет
удовама градских државних чиновника дозволио, да могу
земљиште добивено од града продати истинити те, да су у
призиву поменуте удове од гр. Савета ту дозволу добиле. На-
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води призиватеља, да је за продају земљишта надлежан градски Савет а не проширени, не стоје, јер је проширени градски Савет у скупштини од 14. децембра 1925. год. одлуком
број 130/1925. одобреном по Мин. Унутрашњих Дела под
бројем 14981 1926. решио, да у будуће дозволе за продају
земљишта продатог јавним чиновницима издаје само проширени градски Савет.
Градски Савет узевши поново у претрес призив као и
докнадну хитну молбу од 25. маја 1926. год. број 19895/адм.
1926. предлаже проширеном градском Савету и овог пута,
да Милки удовој Андрије Варићака, дозволи, да може продати земљиште, које је додељено њезином покојном супругу
Андрији Варићаку, бившем великом капетану града Новог
Сада.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, предлаже,
да се молба одбије. Овде се ради о приватно правном односу
и нас не веже то што је раније рађено.
После овога је стављен на гласање устајањем и то прво
предлог гр. Савета за који је гласало 17 чланова а затим предлог Др. Јефте Поповића за који је гласало 24 члана прош. Савета.
Према томе је предлог Др. Јефте Поповића већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада одбија молбу уд.
Милке Варићак ради продаје кућишта, додељеног њезином
пок. мужу Андрији Варићаку, некадашњем ред. вел. капетану.
О томе се гр. Савет и уд. Милка Варићак извештавају.
Број: 163.
адм. 18357, 18358, 18359, 18360, 18383, 20527. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Др. Антуна Гргинчевића и другова, за дозволу да могу
остатак куповнине, које га су требали исплатити до 31. децембра 1925. године накнадно уплатити.
Молбе своје образлажу тим, да нису били у могућности
финансијској, да исплате заосталу куповнину.
Мишљење градског фискала, да је проширени градски
Савет у сличним случајевима овакове дозволе давао те са
своје стране препоручује, да се уваже.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да усваја молбе Др.
Антуна Гргинчевића, судије апелационог суда у Новом Саду,
Душана Спалатина, старешине среског Суда у Новом Саду,
Мирка Балубџића, директора женске гимназије, Димитрија
Шилића, професора трг. академије у Новом Саду, Надежде
Пашћан, наставнице, Драгутина Нађа, поштанског чиновника, те им дозвољава, да у најкаснијем року од 30 дана иза
уручења ове одлуке уплате у градску благајну заостатак куповнине, за продато им земљиште.
У противном случају ће град сматрати уговор развргнутим.
О овоме се изводом из записника извештавају молитељи и градски Савет.
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Број: 164.
адм. 16713, 20735. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
молбе управе Држ. Монопола, којом моле продају градског
земљишта у величини од 12,000 кв. мет. за изградњу индустријског колосека код обора.
Пошто се није нико пријавио, да говори а реч је о продаји гр. земље то је председник одредио поименично гласање
тако, да они, који примају предлог гр. Савета, гласају са „да”
а који га не примају, да гласају са „не”.
Са да су гласали:
Од стране Муниципалног Одбора:
Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Лазар Балаш,
Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Милан Вучков, Ђорђе
Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Груја Грчић, Вељко
Добановачки, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић, Сава Керац, Мита Клицин, Александар Нађ, Лука Летић,
Стеван Летић, Стеван Мијатовић, Владимир Миодраговић,
Др. Јефта Поповић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић.
Од стране Градског Савета:
Јован Лакић, Радивој Бокшан, Миливој И. Вучетић, Др.
Стеван Дамјановић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић,
Аладар Тришлер, Ђула Киш, Андрија Патак, Никола Лебхерц,
Ранко Славнић, Јосиф Пајц, Ранко Травањ.
Са „не” није нико гласао.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да продаје на вечито земљиште управи Држ. монопола за изградњу индустријског жељезничког колосека код т.зв. обора под следећим
условима:
1./ Куповна цена установљује се са 100 Динара по кв. хв.
2./ Сама површина продатога земљишта ће се установити путем комисије која ће се састојати из чланова градског
Савета и чланова Управе Држ. Монопола с тим ограничењем,
да се имаде само онолико земљишта уступити купцу, колико
је потребно за изградњу индустријског колосека.
3./ Купљено земљиште имаде служити само за изградњу индустријског колосека, те се не сме на друге сврхе употребити, те се и право власништва не може на другога пренети.
4./ Купци су дужни у року од 1 /једне/ године дана
након правомоћности ове одлуке успоставити пројектовани
индустријски колосек.
5./ Куповна цена имаде се уплатити након уручења
одлуке о продаји у року од 30 дана.
6./ Купац и правни наследник његов дужан је тачно
извршавати све √оне√ наредбе које му буду власти из здравственог или обзира јавне сигурности или сигурности од пожара, као и грађевна власт издала.
7./ Купац и правни наследник његов одговарају за сву
ону штету, коју би град имао да претрпи из неодржавања
или прекорачења постављених услова.
8./ Ови услови важе само онда, ако Дирекција Држ.
Монопола у року од 15 дана иза уручења одлуке о продаји
исплати дугујућу куповнину у износу од 85.970.- дин. словом:
осамдесетпетхиљададеветстоседамдесет Динара за земљи-
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ште код Зимског пристаништа и на Пирошком друму, као и
настале парничне трошкове.
Уколико Дирекција Држ. Монопола не уплати горње своте град Нови Сад одустаје од продаје поменутога земљишта.
9./ Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор,
биљеге и пристојбе терете купца.
10./ Све спорове из овог купа односно продаје решава
срески суд у Новом Саду или оне судске власти, које би на
његово место постављене биле.
Ова се одлука одобрења ради има подастрети Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 165.
адм. 19674. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна 1926. год.
подноси свој предлог као предлог еконономског, правног и
одбора за финансије и прорачун у предмету молбе Рафа Марића, апелационог судије из Новог Сада, и другова му, да им
се за првобитно додељене парцеле доделе друге парцеле.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета је против
предлога гр. Савета, да се предмет скине с дневнога реда до
потврде решења о измени регулационог плана у мостобрану.
Регулациони план не тангира измену плацева, шта више она
је у интересу града, јер они дају граду своје скупље плацеве
за јефтиније.
После овога је одређено гласање устајањем и прво је
стављен на гласање предлог гр. Савета, да се скине с дневнога реда за који је гласало 15 а затим предлог економског
одбора за који је гласало 26 чланова прош. Савета.
Према томе је предлог економског одбора већином гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да усваја молбе Рафе Марића а и другова му и да им за првобитно додељене
парцеле додељује друге и то:
1./ Рафу Марићу, апелационом судији у место њему
првобитно додељеног земљишта у Малом Лиману парц. 4.
блок VII. додељује парц. 5. блок XXV. у површини од 196 кв. хв.
2./ Александру Јацковском, апелационом судији у место њему првобитно додељеног земљишта у Малом Лиману
парц. бр. 6. блок VII. додељује парц. бр. 6. блок XXV. у површини од 250 кв. хв.
3./ Леонтију Петровићу, у место њему првобитно додељеног земљишта у Малом Лиману парц. бр. 5. блок V. додељује парцелу бр. 12 блок XV. у површини од 183. кв. хв.
4./ Александру Димшићу предс. кас. Суда у место њему првобитно додељеног земљишта у Малом Лиману парц.
бр. 10 блок XIV. додељује парц. бр. 4. блок IX. у површини од
195. кв. хв.
5./ Вељку Томићу, гл. директору канц. при Апел. Суду
у место њему првобитно додељеног земљишта у Малом Лиману парц. 8 у блоку VI. додељује парц. бр. 5. у блоку ХХХ. у
површини од 166 кв. хв.
6./ Ани Баљц Суха, наставници у место њојзи првобитно додељеног земљишта на путу према Штранду парц. бр. 108.
у блоку VIII. додељује парц. исто тамо бр. 111 у блоку VIII. у
површини од 343. кв. хв.
7./ Др. Јовану Савковићу апел. судији у место њему
првобитно додељеног земљишта у Малом Лиману парц. 12.
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блок II. додељује парц. број 11 у [блоку] XI. у површини од
166 кв. хв.
Подједно се решава, да се Др. Јовану Савковићу враћа
половина купне цене у износу од 2.825. дин. уплаћене за првобитно додељени плац.
Ова се одлука ни у чему не тангира услова и наређења
садржана у одлукама, које говоре о продаји чиновничких
плацева.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутр. Дела Оделењу за Б.Б.Б.
О томе се гр. Савет изводом из записника извршења
ради извештава.
Број: 166.
адм. 17073. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој извештај о исходу лицитације за набавку 117. пари летњег одела за гр. ред. момчад
и да је најбољу понуду учинио Светозар Страјнић у своти од
489 Динара по пару.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет изриче, да усваја понуду учињену од стране Светозара Страјнића, кројача за израду одела
гр. ред. момчади те према томе поверава Светозару Страјнићу добаву 117. пари летњег одела које се састоји из једне
блузе, чакшира и капе за градске ред. момчади за своту од
489 Динара по једној гарнитури што износи свега 57213. дин.
О овоме се изводом из записника извештава Светозар
Страјнић, кројач и гр. Савет.
Број: 166а.
адм. 3478, 4249, 5017 од 1926.
Градски Савет из своје седнице економског, правног и
одбора за фин. и прорачун подноси свој предлог у предмету
молбе Петра Стојадиновића, гр. редара бр. 82. да му гр. Савет додели парцелу бр. 66. лево од Темеринског Друма уведену у кат. честицу топ. бр. 4939.4941/1. 4942/2. у површини
од 400 кв. хв. а од које парцеле је одустао Лазар Јовандић.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Градски Савет по саслушању мњења економског и финансијског одбора, као и одбора за раздеобу плацева предлаже проширеном гр. Савету нека изрече, да усваја молбу
молитеља Петра Стојадиновића гр. редара те му додељује у
сврху изградње куће за становање један плац лево од Темеринског Друма парцелу број 66 уведену у кат. честицу топ.
бр. 4939.4941/1. 4942/с. у површини од 400 кв. хвати, који
плац је првобитно био додељен Лазару Јовандићу но исти је
од додељеног му плаца одустао. Ово земљиште се додељује
молитељу уз следеће услове:
1./ Куповна цена установљава се у своти од 10 Динара
/десет/ Динара по квадратном хвату укупно за продатих
400 кв. хв. 4000 /четирхиљаде/ Динара.
2./ Куповна цена се имаде исплатити у две рате и то
прва рата /прва половица куповне цене/ у року од 8 дана
рачунајући од уручења одлуке о купопродаји.
3./ На купљеном земљишту дужан је купац, да подигне
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зграду у року од 2 /две/ године рачунајући од дана уручења
одлуке о продаји плаца.
Ако купац у року од две године не подигне зграду на
додељеном му земљишту, губи право на исто, а уплаћена куповна цена ће му се вратити без камате а земљиште прелази
у власништво града.
4./ Продаја додељеног плаца је забрањена. У нарочито
оправданим случајевима дозволу за продају доделиће проширени Градски Савет.
5./ Купац и правни његов наследник дужан је тачно о
свом трошку извршавати све оне наредбе које му буде ма
која власт из здравствених разлога или обзира јавне сигурности од пожара, као и грађевна власт приликокм издавања
грађевне дозволе издала буде.
6./ Купац и правни наследник његов дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из неодржавања или невршења уговором постављених услова.
7./ Сви трошкови око продаје поменутог земљишта терете купца.
8./ Све спорове из овога купа односно продаје поменутог земљишта решава срески суд у Новом Саду.
9./ Купљено земљиште имаде да служи једино за изградњу куће, те не сме никако бити употребљено у друге
сврхе, те ће купац тек онда моћи грунтовно спровести земљиште, када на истом кућу сагради.
10./ Обавезе садржане у тачкама ........................ имају
се грунтовно укњишити.
О овоме се извештава изводом из записника молитељ
Петар Стојадиновић и градски Савет.
Број: 167.
адм. 16674, 21296. од 1926.
Градски Савет из своје седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун подноси свој предлог у предмету одобрења кредита за оправку намештаја у канцеларији
гр. начелника.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је кредит партије VI. поз. 6. „канцеларијски намештаји” у прорачуну гр. домаће благајне за 1926. годину
исцрпљен то се је за оправку намештаја у канцеларији градског начелника потребна свота од 4800 дин. има предујмити
на терет прорачуна градске домаће благајне за 1927. годину.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 168.
адм. 19816. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Даринке Стојковић, контролора градске потрошаринске
благајне, да јој се дозволи да може продати плац иза старе
чиновничке насеобине парцелу број 1. у површини од 211.
кв. хв. а на коме је и кућа саграђена.
Молбу своју образлаже тешким материјалним стањем у
које је запала усљед зидања куће на тој парцели.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да усваја молбу молитељице Даринке Стојковић из разлога у молби наведених,
те јој изнимно подељује дозволу, да може продати свој плац
иза старе чиновничке насеобине парцелу бр. 1 топ. бр. 5066/
1-а; 34-ц. 5066/1-а 35-б. 5066/1-а 46-4; 5066/1-а-47.-а и
5066/1-а 47-б. у површини од кв. хв. 261.
Ова дозвола се додељује и из тог разлога, што је молитељица удовољила условима садржаним у одлуци градског
Савета број 20700/1922. која говори о купопродаји тиме, што
је куповну цену благовремено уплатила и зграду саградила.
О овоме се извештава изводом из записника молитељица Даринка Стојковић и градски Савет.
Број: 169.
адм. 18388. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
- на основу мњења економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Живана Живановића и другова, ради доделе земљишта иза Темеринске
капије за изградњу кућишта.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског и финансијског одбора као и одбора за раздеобу плацева сиротињи изриче, да продаје на вечито градско земљиште
које се налази лево од Темеринског друма т.зв. темеринска
гувна.
1. / Живану Живановићу, гр. коњ. рез.
2. / Ивану Влатковићу, гр. телефон.
3. / Драгутину Шостару, економу Обл. фин. Дирекције.
4. / Димитрију Новаковићу, трговцу.
5. / Филипу Чаковцу, ратару.
6. / Јовану Винковићу, чинов. држ. болнице.
7. / Живки уд. Вује Хараша.
8. / Милану Јелкићу, ратару.
9. / Светозару Веквалду, ћурчији
10. / Петру Поповићу, пекару,
11. / Рудолфу Маку, типографу
12. / Стевану Иванићу, дневничару држ. радионице.
13. / Јовану Кикошу, гр. проценитељу.
14. / Бошку Црњајићу, рев. Савеза аграрних заједница.
15. / Бранку Карићу, трговачком помоћнику.
А уз следеће услове:
1./ Куповна цена установљује се у своти од 10 /десет/
Динара по квадратном хвату укупно 2000 /двехиљаде/ Динара за сваки плац.
2./ Куповна цена се имаде уплатити у две рате и то:
прва рата /прва половина куповне цене/ имаде се уплатити
у градску благајну у року од 8 дана рачунајући од уручења
купопродајне одлуке: а друга пак рата /т.ј. друга половина
куповне цене/ имаде се уплатити најкасније за две године а
рачунајући од дана уручења купопродајне одлуке.
3./ На купљеном земљишту дужан је купац да подигне
зграду у року од 2./ две године дана √рачунајући од√ уручења одлуке о продаји плаца. Ако у року од 2 године не подигне зграду губи право на земљиште, а уплаћена куповна цена
ће му се вратити без камате а земљиште прелази у власништво града.
4./ Земљиште у терену ће се доделити купцима тек онда,
када буду поднели молбу за изградњу куће и то оним редом,
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како буду молбе стизале за издавање грађевне дозволе, како
је то према градском грађевинском нацрту предвиђено.
5./ У колико је земљиште засијано, имаде се купац са
закупником намирити те нема права од града тражити никакву оштету.
6./ Продаја плаца је забрањена. У нарочито оправданим
случајевима дозволу за продају поделиће проширени градски
Савет.
7./ Купац и правни његов наследник дужан је тачно о
свом трошку извршити све наредбе које му буде ма која власт
из здравствених разлога или обзира јавне сигурности од пожара као и грађевна власт приликом издавања грађевне
дозволе издала буде.
8./ Купац и правни наследник његов дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи, из неодржавања овим уговором постављених услова.
9./ Сви трошкови око продаје поменутог земљишта терете купца.
10./ Све спорове из овог купа односно продаје поменутог земљишта решава Срески Суд у Новом Саду.
11./ Купљено земљиште имаде да служи једино за изградњу куће, те не сме никако бити употребљено у друге
сврхе, те ће [купац] моћи грунтовно спровести земљиште тек
онда на себе, када на истом кућу сагради.
12./ Обавезе садржане у тачкама 1, 3, 6. и 11. имају се
грунтовно укњижити.
13./ Сваки купац има на купљеном земљишту за месец
дана рачунајући од дана пријема дозволе за градњу отпочети зидати кућу и за пет месеци је под кров ставити.
О овоме се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 170.
адм. 15269. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
молбе Славка Лучића, да се њему продати плац на пустари т.
зв. „4 крајцаре” пренесе на Бене Бечкехази.
ОДЛУКА:
Скида се с дневнога реда.
Референт: Стеван Неранџић, гр. инжињер.
Број 171.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у ствари преноса кредита за оправку керамита.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет решава, да се кредит од
Дин. 58.680.- одобрен у буџету за 1926. у позицији XV. 2. в.
за оправку калдрме у Војводе Бојовића и у Љубљанској ул.
употреби за оправку керамита у Јована Суботића улици,
Шафариковој улици, и Футошкој улици.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
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Број: 172.
адм. 20832. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
понуду фирме: Технички Биро инжињера Соларовића у Београду у вези калдрмисања предпростора пред станицом.
Градски Савет предлаже, да се донесе решење поводом
ове понуде, да при доношењу дупликата товарних листова
за керамитски материјал фирми исплати 50 % од вредности
извршене површине т.ј. за 86 кв. мет. по вагону од 15 тона.
2./ Да се остатак од 50 % фирми исплати за најдаље 30
дана од завршетка посла, у колико ће нарочита комисија
при колаудацији радова установити, да је предузимач цео
предузети посао без грешке довршио и свима својим обавезама по условима удовољио.
3./ Да са радовима фирма може одмах почети и да се у
том циљу осигура обустава колског саобраћаја на градилишту,
али то све само у том случају, да фирма снизи јединичну цену од 550 на 480 дин. и 20 пара, без икаквих даљих попуста
и да сви други услови без промене остану на снази.
Према томе изнашаће коначно потраживање фирме: за
површину од око 2765 кв. мет. све укупно: Дин. 1,327.753.Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је у
економском одбору дата информација, да у случају плаћања
одмах понуђач даје 60 дин. попуста по м2 и уз то 8 % што би
износило 446.- дин. по м2. Предлаже, да се ова понуда скине
с дневнога реда.
Предлог Мите Клицина члана проширеног гр. Савета је
једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Овај предмет се скида с дневнога реда, с тим, да се
има упутити поново економском одбору а затим изнети на
идућој гл. скуштини.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 173.
адм. 20833. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
понуде фирме: Технички Биро инж. Соларовић у Београду
за откуп старог асфалта из Мађарске ул.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одбија молбу фирме: Технички Биро инж. Соларовића у Београду ради продаје старог
асфалтског материјала, који ће се изватити приликом изградње нове калдрме на предпростору пред станицом и у
другим улицама с разлога, што овај асфалт треба депоновати на Св. Јовановском тргу за градске потребе.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 174.
адм. 20537. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у ствари набав-
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љања парне локомотиве и справа за ложење сировим уљем.
Као и понуде Хидротехничког Одељка у погледу лиферовања
избагерованог материјала.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, не види разлога, да се понуда Хидротехничког одељка скида са дневнога
реда. Град је тако рећи поклонио много више плацева, па
може дати и ова два тражена плаца. Прихваћа предлог али
само, да се не одуговлачи, већ да се изнесе на идућој гл. скупштини.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању економског, финансијског и правног одбора узима на знање да је Југословенска Творница за Мостове и Локомотиве у Броду на Сави
одустала од лиферовања ускотрачне Локомотиве коју би имала у смислу решења проширеног Гр. Савета бр. 9/8439/1926.
да лиферује.
Према томе прихваћа предлог гр. Савета и поверава
фирми Техничко Трговачко акционарско друштво у Београду као најповољнијем нудиоцу лиферовање парне локомотиве од 50 К.С. по цени од 139.720 дин. словом: стотридесетдеветхиљадаседамстотинадвадесет динара Франко оцарињено дунавска обала Нови Сад, а са лиферовањем справе за
ложење са сировим уљем инж. Др. Михајло Франк у Београду
по цени од 10.000 дин. словом десетхиљада динара, франко
Нови Сад.
Уједно овлашћује се гр. Савет да склопи уговор за осигурање материјала, рефулисаног путем државног багера у
новосадском зимовнику за насипање приступа на нов мост.
Понуда Хидротехничког Одељка у погледу лиферовања
избагерованог материјала се данас скида са дневнога реда
но √она се√ има поднети прош. Савету на решење на идућој
гл. скупштини.
Ова се одлука има подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Оделење за Банат, Бачку и Барању, одобрења ради.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 175.
адм. 22530. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у ствари предујма за постављање клозета у гр. шеталишту.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу мишљења економског,
финансијског и правног одбора решава да се у градском шеталишту сагради један нужник и у ту сврху одобрава кредит
од дин. 10.000 на терет партије Непредвиђени издаци за
1926. год.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 176.
адм. 20774. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун извештај и предлог у ствари исхода лицитације за радове на насеобини на 4 крајцаре
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пустари.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу мишљења економског,
финансијског и правног одбора одобрава исход лицитације
према решењу бр. 2464/1926. за постављање канала на насеобини „4 крајцаре” пустари. Према томе издају се радови
„Творници цементне робе у Новом Врбасу” Шмиту у своти од
141.103.80 дин. словом: сточетрдесетједнахиљадастотри динара и 80 пара.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Миливој И. Вучетић, гр. Саветник.
Број: 177.
адм. 18091, 5413. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
прорачуна фонда за путеве за 1926./27. и уједно распис лицитације за оправку Клисанског и Камендинског пута.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, прихваћа предлог са напоменом, да се оправка керског, Жабаљског и Сентомашког пута спроведе што пре а и са изградњом друмова,
да се не чека зима.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, предлаже, да се
због множине послова а краткоће времена до зиме ова одлука прогласи хитном и одмах извршном јер би код сачекања
правомоћности град имао ненакнадиве штете.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одлучио је да се установе
приходи фонда за путеве за 1926. год. у износу од 1.548.450
динара, словом: једанмилијонпетстотиначетрдесетосамхиљадачетирстотинепедесет динара, а за 1927. год. у износу од
1,508.450 дин. словом: један милијонпетстотинаосамхиљадачетирстотинепедесет динара.
Даље одлучио је проширени градски Савет, да ове своте
имају се употребити као покриће у прорачуну детаљ√ира√них
издатака фонда за путеве за 1926. и 1927. год.
Проширени гр. Савет скопчано са овим установљује
путни порез за 1926. и 1927. г. у 40 % постотака а и да се
порез за ручне минималисте у смислу параграфа 23 закона
из 1890. г. са 30 дин а минимални прирез за минималисте,
који имају бар један пар теглеће стоке са 60 дин.
Уједно проширени гр. Савет решава, да се калдрмисање камендинског друма настави од км. 1.750 до малог јарка
т.ј. у дужини од 2500 м. до км. 4.250 и упућује гр. Савет да
услове за офертуалну лицитацију што пред поднесе прош.
гр. Савету.
Исто тако се упућује гр. Савет, да услове за офертуалну
лицитацију што пре поднесе прош. гр. Савету и у предмету
калдрмисања пута на Клиси од Керског друма до школе.
Прош. гр. Савет по саслушању свога правозаступника
изриче да се због множине послова а краткоће времена до
зиме ова одлука проглашава хитном и одмах извршивом јер
би код сачекања правомоћности град имао ненакнадиве
штете.
О томе се гр. Савет изводом из зап. извештава.
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Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 178.
адм. 2268. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за фин. и прорачун - свој предлог у предмету молбе
Стевана Летића и др. ради изградње обора за пландиште
марве.
Стеван Летић, члан прош. Савета, вели да се не прави
привремени обор у великом риту. Одустаје од изградње овога обора до косидбе, када се оправи стари обор на Касапској
ади, када је ова за ову годину испарцелисана и издата под
закуп. За сада нека се направи сек на бунару.
Предлог Стевана Летића је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Саве одређује за пландиште марве са
салаша досадање њихово место на Касапској Ади и ограда
овога обора се има одмах оправити, чим се скине усев са
тога земљишта. И дотле се привремено одређује за обор марве место око бунара у Вел. Риту с тим, са се има опремити
сек тога бунара.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 179.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
свој предлог у предмету понуде фирме Технички биро инжињера Соларовића у Београду у вези калдрмисања предпростора пред Жељезничком станицом.
Мита Клицин, члан прош. Савета, моли реч у врло важној ствари: Наиме и данашњој гл. скупштини је одбијена понуда фирме Соларовић из Београда у погледу наплате обављених радова и да је подузетницима и пре сачекивања правомоћности решења прош. Савета од 21. маја и насупрот томе,
да је поднесена жалба, издат посао на калдрмисању улица од
Жељез. станице до Царинарнице. Предлаже да се посао одмах обустави и са подузимачима направи прво уговор. Сматра, да се рад није могао почети кад нема правомоћног решења и да град није у никаквој обавези са предузимачима.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, вели,
да је на местима где се оправља калдрма направљен дар-мар.
Цео пут је раскопан и саобраћај упућен кроз Каменичку улицу. Ако падне киша туда се саобраћај неће моћи обављати.
Био је говорио гл. инжињеру да се калдрмисање према станици
и царинарници отпочне од трг. радње Финдајзена јер би тиме био мање ометан саобраћај али се ипак није тако уредило.
Мита Клицин, члан прош. Савета, предлаже да се гл.
скупштина продужи сутра у 6 часова после подне, да се расправи питање калдрмисања улице од Жељ. Станице и да се
уједно изашиљу у комисију Лука Бајић-Миканов, Др. Јефта
Поповић, и Димитрије Бјелић, да извиде у коме се стадијуму
налази рад.
После овога је предлог Мите Клицина једногласно
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Ради претреса питања калдрмисања улица од Жељезничке станице до Царинарнице се има сутра у ½16 часова
одредити седница економског одбора на коју нека се и оба
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предузимача, Др. Михајло Франк и А. Соларовић из Београда, позову, а у 6 час. увече сазове продужена гл. скупштина
само ради овог питања. Ради установљења у коме се стадиуму налази рад око калдрмисања се изашиљу у комисију
Др. Јефта Поповић, Димитрије Бјелић и Лука Бајић, чланови
прош. Савета.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 180.
адм. 17979. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Вуја Шеше, рач. официјала ради припомоћи на одело.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет уважава молбу, те установљује молитељу Вуји Шеши, рач. официјалу у име припомоћи
на одело за 1926. годину као неожењеном 3.000 /трихиљаде/
дин.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 181.
адм. 35656. од 1925.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна 1926. год.
подноси на основу мњења економског и финансијског одбора молбу Андрије Грујића, бившег гр. дневничара ради подељивања милостиње.
Андрија Грујић је као пензионисани жандарм. наредник ступио у службу града 1. марта 1911. год. и служио до 5.
априла 1920. затим од 20. септембра 1920. до 30. маја 1925.
дакле свега 13 година 9 месеци 11 дана, када је отпуштен од
града због болести. Пензија коју прима од државе износи 468
динара месечно, а принадлежности које је уживао од града у
времену када је био отпуштен биле су следеће:
Осн. плата
2880дин.
960 〃
Пол. 〃
стан 〃
120 〃
свега
3960 〃
Пошто му је државна пензија мала а за рад није више
способан моли милостињу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет уважава молбу молитеља Андрије
Грујића и одобрава му у име милостиње своту од 5.000 дин.
која му се имаде исплатити једаред за свагда а на терет
одговарајуће партије прорачуна за 1927. год.
РАЗЛОЗИ:
Молитељ је код града служио као дневничар 13 год. 9
месеци 11 дана 31. маја 1925. год. као дневничар у гр. пореском звању отпуштен је јер је био дуже времена болестан а
пореском оделењу је од преке потребе била друга радна снага. Отпуштен је дакле без његове нарочите кривице.
С обзиром на то да му је држ. пензија мала а он стар и
здравствено оронуо то је оправдано да му се праведној молби изађе у сусрет.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.

14. ЈУН 1926.
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Број: 182.
адм. 22641. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе уд. гр. редара Тоше Недића ради установљења припомоћи.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Како је молитељица после смрти свога мужа остала са
четворо малолетне и незбринуте деце без игде ичега, то јој се
у име припомоћи једанпут за свагда у облику милостиње
установљује 3.000.- /трихиљаде/ динара као предујам на
терет одговарајуће партије прорачуна за 1927. годину.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 183.
адм. 6193. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
на основу мњења економског и финансијског одбора призив
Видосаве уд. Милана Ђуришића гр. пореског официјала против одлуке бр. Савета бр. 32000/1925. којом се одбија са
молбом да јој се упути на исплату паушал на одело, за год.
1923. и за пок. јој супруга /у своти од 2500 динара.
ОДЛУКА.
Скида се с дневног реда.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број: 184.
адм. 20827. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
- свој предлог у предмету молбе Кола Занатлијске Омладине,
да им се хитно исплати одобрена субвенција за приређивање
изложбе.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, предлаже, да се
ова одлука прогласи извршном пошто је припомоћ колу Занат.
Омладине хитно потребна.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет, по саслушању свог правозаступника, одређује извршење своје одлуке бр. 136/17419.
адм. 1926. којом се одобрава помоћ Колу Занатлијске Омладине од 50.000 динара за приређивање занатлијске изложбе,
без и пре сачекивања правомоћности.
РАЗЛОЗИ:
Коло Занатлијске Омладине поднело је молбу, да му се
хитно исплати одобрена помоћ од 50.000 динара, јер су радови око припремања изложбе занатлијских рукотворина већ у
току, па им је одобрена помоћ хитно потребна за финансирање ових предрадова. Без ових средстава, не би се могло извршити и довршити организовање и припремање изложбе.
Пошто су овде у питању с једне стране важни привредни и културни интереси не само Војводине, него целе земље,
а с друге стране материјална и морална корист града Новог
Сада и његовог грађанства, овај проширени гр. Савет по
саслушању свога фискала нашао је за потребно да на основу
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параграфа 9 зак. чл. XXI. 1886. год. и тачке б./ параграфа 8.
зак. чл. ХХ. 1901. године, донесе горњу одлуку.
Осим тога се бирају у одбор ради надзора о утрошку
вотиране припомоћи Мита Грујић, Коста Симин и Милан
Саратлић чланови проширеног Савета.
О чему се изводом из записника има известити гр. Савет извршења ради.
Број: 185.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, износи,
да је чуо, да град издаје врло много својих радова без лицитације и редовно неком Вилетики. Ово изазива злу крв и моли,
да се у будуће сви градски радови и набавке издају путем
лицитације изузев оправдане хитне случајеве.
Стеван Неранџић, гр. инжињер, вели да је и њему пало
у очи, да већину радова Вилети добија, али је при лицитацији био најјефтинији и он је за мање и хитне радове и набавке
најприступачнији.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, узима одговор на знање, али моли, да се и у хитним случајевима увек набави неколико понуда, да би се на тај начин очувао принцип.
Одговор се узима на знање.
Број: 186.
Пошто је дневни ред данашње гл. скупштине исцрпљен
то председник затвара за данас исправно сазвату главну скупштину и одређује њезино продужење за сутра у 6 сати после
подне са дневним редом калдрмисање Мађарске улице.
Узима се на знање.

ЗАПИСНИК
наставно вођен у редовној главној скупштини Проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 15. јуна 1926. год.
Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ, гр. начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, вел. бележник, Радивој Бокшан, Александар Поповић,
Миливој И. Вучетић, Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветници, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Михајло
Продановић, Никола Плавшић, Станоје Михалџић, Др. Јован Стејић, Стојан Стакић, присесник сир.
стола, Аладар Тришлер, зам. гр. гл. рачуновође, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр.
подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, Јосиф Пајц, гл. благајник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране Муниципалног одбора: Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Лазар Балаш, Велимир
Бугарски, Мирко Влаовић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Мита Грујић,
Груја Грчић, Вељко Добановачки, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић, Сава Керац, Мита
Клицин, Др. Јован Латинчић, Александар Нађ, Лука Летић, Стеван Летић, Стеван Мијатовић, Др. Арсен
Милутиновић, Владимир Миодраговић, Др. Јован Ненадовић, Др. Јефта Поповић, Тома Ракић, Милан
Саратлић, Јован Свирчевић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Фрања Цидлик.
Бележи: Јован Лакић, велики бележник.
Број: 187.
адм.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник, поздравивши присутну господу чланове проширеног
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градског Савета, отвара за данас исправно сазвату скупштину проширеног градског Савета града Новог Сада. Вођење
записника поверева Јовану Лакићу, великом бележнику, а
говорнике да бележи Никола Лебхерц градски подбележник.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ.
Референт: Стеван Неранџић, гр. инжињер.
Број: 188.
адм. 20832. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 14. јуна о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
понуде фирме Технички биро инжињера Соларовића у Београду у вези калдрмисања пред-простора пред Жељезничком
станицом.
Предлог гр. Савета је да се понуда фирме прима и да
се при доношењу дупликата товарних листова за керамитски материјал фирми исплати 50 % од вредности извршене
површине т.ј. за 86. кв. мет. по вагону од 15 тона.
2./ Да се остатак од 50 % фирми исплати за најдаље 30
дана од завршетка посла у колико ће нарочита комисија при
колаудацији радова установити, да је предузимач цео предузети посао без грешке довршио и свима обвезама по условима удовољио.
3./ Да са радовима фирма може одма почети и да се у
томе циљу осигура обустава колског саобраћаја на градилишту, али то све само у том случају, да фирма снизи јединичну
цену од 550 на 480 дин. и 20 пара без икаквих даљих попуста и да се сви други услови без промене оставе на снази.
Према томе изнашаће коначна свота за потраживања
фирме за површину од око 2765. кв. мет. 1,327,753.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, а./
да се одбија предлог гр. Савета у погледу накнаде понуде
фирме Соларовић у погледу јединичне цене керамита, пошто
би се тиме мењали првобитни лицитациони услови евентуално на штету града а без сразмерног повишења кауције и без
знатнијег попуста цене. Исплатом половине вредности приспелог керамита град би донекле преузимао и саму робу а
предузимач би био у бољем положају према граду у толико,
што би му половина робе била исплаћена и пре извршења
колаудације посла; б./ да се за надзор и колаудацију калдрмисања керамитом и базалтном коцком изабере одбор од 9
лица који ће поступити по одредбама гр. организационог
штатута /параграф 99/ али ће преузети надзор тек пошто
стече уверење да је рад отпочео на основу одобрења од стране
Министарства Унутрашњих Дела, пошто се ранији почетак
не сматра законитим. Констатује, да је гр. Савет по предлогу
техничког Саветника, издао одлуку у којој се каже коме се
издају радови и да су предузимачи посао отпочели. Прош.
Савет се налази пред свршеним чином, који је незаконит.
Истина, да је прош. Савет одобрио лицитацију али је она требала бити и одобрена и од стране Министарства Унутрашњих
Дела тим пре, што је против ње поднесена жалба. Одлука, коју је донео гр. Савет је могла бити информативног карактера
и у њој не стоји, да се има склопити уговор и на позив, да се
рад отпочне. Проширени Савет сматра, да нема обавезе према предузимачима и да су они отпочели посао на своју одговорност. Технички Саветник је знао за жалбу и требао ју је
изнети пред гр. Савет. Он се огрешио о своју дужност. Предлаже, да се противу г. Николе Плавшића, техн. Саветника
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покрене извиђај, које претходи дисциплинском поступку.
Градски Савет пак нека гледа, да у погледу издавања радова
створи законито стање. Док ово не буде неће комисија прош.
Савета ићи да надгледа радове.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, предлаже,
да се у комисију за надзор рада и колаудацију изаберу Дака
Поповић, Стеван Радивојевић, Мита Клицин, Лука БајићМиканов, Јоца Перваз, Ђока Гавриловић, Димитрије Бјелић,
Јован Ћулум и Коста Симин.
Давид Поповић, члан прош. Савета вели, да за започињање рада су знали и гр. начелник и чланови Савета, те да
би и њих требало ставити под дисциплинску истрагу. Не прихваћа предлог предговорника, јер то шкоди добром гласу једнога човека.
После овога је председник на општу жељу претворио
гл. скупштину у конференцију.
Када је поново отворена гл. скупштина, Мита Клицин
члан прош. Савета је предложио, да се против Николе Плавшића, техн. Саветника одреди истрага, која предходи дисциплинском поступку с тим, да се може у току истраге протегнути и на друге чланове гр. Савета.
Пошто су овде два предлога, један гр. Савета, да се понуда инж. Соларовића прима а друга, да се његова понуда
одбија, то је председник одредио гласање устајањем и за први
је гласало 15 чланова а за други предлог 22 члана прош. гр.
Савета.
Према томе је предлог гр. Савета у погледу понуде фирме Технички Биро инж. Соларовића из Београда већином
гласова одбијен и примљен предлог Мите Клицина допуњен
предлогом Др. Бранка Илића, чланова прош. Савета и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада не прихваћа накнадну понуду фирме Соларовић у погледу јединичне цене
керамита, пошто би се тиме мењали првобитни лицитациони
услови евентуално на штету града а без сразмерног повишења кауције и без знатнијег попуста цене. Исплатом половине
вредности приспелог керамита град би донекле преузимао и
саму робу а предузимач би био у бољем положају према граду у толико, што би му половина робе била исплаћена и пре
извршења колаудације посла.
Уједно се за надзор и колаудацију калдрмисања керамитом и базалтном коцком бира одбор од 9 лица који ће поступити по одредбама гр. организационог штатута /параграф 99/ али ће преузети надзор тек пошто стече уверење да
је рад отпочет на основу одобрења од стране Министарства
Унутр. Дела пошто се ранији почетак не сматра законитим.
У одбор се бирају Дака Поповић, Стеван Радивојевић,
Мита Клицин, Лука Бајић-Миканов, Јоца Перваз, Ђока Гавриловић, Димитрије Бјелић, Јован Ћулум и Коста Симин,
чланови проширеног Савета.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 188 б.
У вези са пређашњим предметом под бројем 188а./адм.
20832 од 1924. а поводом предлога Мите Клицина, члан проширеног Савета да се против Николе Плавшића, техн. Саветника
одреди извиђај, који предходи дисциплинском поступку је Др.
Михајло Продановић, гр. фискал, предложио да се одлука по
одређењу дисциплинске истраге изда Управном Одбору на даљи поступак, пошто су ту заинтересовани чланови гр. Савета.
Пошто је овде реч о покретању дисциплинске истраге,
то је председник у смислу параграфа зак. чл. XXI. од 1886.
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год. одредио тајно гласање листићима, тако да они, који примају предлог Мите Клицина допуњен предлогм Др. Михајла
Продановића напишу на гласанице „да” а који су против
предлога да напишу „не”.
За председника одбора за прикупљање гласаница је г.
градски начелник именовао Др. Јефту Поповића а за чланове Милутина Стојковића и Луку Бајића-Миканова.
Гласанице су предали:
Илија Аврамовић, Лука Бајић-Миканов, Димитрије Бјелић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Коста Живојновић,
Јоца Јовановић, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Мијатовић, Ђорђе Мунћан, Др. Јефта Поповић, Цвета Продановић,
Стева Радивојевић, Милутин Ракић, Стојан Продановић,
Тома Ракић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум,
Др. Јован Стејић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак, Ранко Славнић.
По обављеном гласању председник одбора констатује,
да је предато свега 26 гласаница и то 21 са „да” а 5 са „не”.
Према томе је предлог Мите Клицина већином гласова
примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет дознавши да су већ отпочели радови за калдрмисање простора пред жељезничком станицом
и пута од жељезничке станице до жељезничке улице керамитом - као и радови за калдрмисање Матијине, Мађарске и
Царинске улице малом базалтном коцком и да су тога ради
раскопане дотичне улице и простори изјављује, да град Нови
Сад још није √према√ предузимачима тих радова преузео никакве обавезе и да према томе они те радове обављају искључиво на свој лични ризико, пошто су они те радове √отпочели√ не сачекавши да Мини. Унутр. Дела √одобри√ одлуку
овог прош. гр. Савета од 21. маја 1926. год. бр. 126/адм.
17200 од 1926. којом је био одобрен исход лицитације с тим,
да калдрмисање керамитом обави фирма технички биро
инж. Соларовић а базалтном коцком фирма Др. Михајло
Франк инж. у Београду. Ова одлука није могла бити извршена што је по одредбама параграфа 5 зак. чл. 21 од 1886. за
њезину извршност била потребна потврда Мин. Унутр. Дела,
а у овом случају тим мање је могла бити извршена та одлука,
пошто је против ње у законитом року уложио жалбу члан
прош. гр. Савета Јован Ћулум која је по одредбама параграфа 9, алинеја 1 зак. чл. 21 из 1886. и тачка 39 параграфа 91
организационог штатута града Новог Сада требала бити
поднесена Министарству Унутрашњих Дела ради надлежног
решења а дотле се није могло приступити извршењу горње
одлуке, пошто прош. гр. Савет није по одредби тачке б./
параграфа 9 зак. чл. 21 из 1886. изрекао њену извршност
без обзира на жалбу.
Констатовавши уједно, да је гр. Савет под бројем 20280/
1926. од 27. маја 1925. по предлогу шефа гр. грађ. Одељка
инж. Николе Плавшића као референта издао решење којима
је √известио√ фирме инж. Соларовић и инж. Др. Михајло
Франк о томе, да је проширени гр. Савет својом одлуком од
21. маја под бројем 126/адм. 17200 одобрио, да се њима повере радови за калдрмисање и то за керамит техн. бирову
инж. Соларовић а за базалтну коцку Др. Михајлу Франку и
ако ова одлука још није добила потврду Мин. Унутрашњих
Дела по одредбама параграфа 5 и 9 зак. чл. 21 из 1886. прош.
гр. Савет изјављује да је та одлука по себи ништавна у колико би се тумачило као упутство за почетак рада, јер гр. Савет није био овлаштен да изврши одлуку прош. гр. Савета
пре него што је она у смислу зак. одредаба постала право-
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моћна, због чега град Нови Сад није примио нити је могао
примити на себе никакве обавезе према предузимачима, који су самовласним отпочињањем рада предузели на себе и
сав ризико. Његова је дужност била да се увере о извршности одлуке прош. гр. Савета и да пре почетка рада склопе са
градом уговор што су они пропустили учинити на своју штету,
јер незнање закона и законских наредаба никога не извињава.
Пошто се исказом предузимача пред члановима ек. фин.
и правног одбора у данашњој седници сазнало, да их је шеф
гр. грађ. Одељка инж. Никола Плавшић, упутио да отпочну
рад и да раскопају улице и да је шта више за калдрмисање
керамитом одредио већ и надзорника од стране града, када
му је добро било познато да одлука прош. гр. Савета од 21.
маја 1926. бр. 126/скуп. зап. 1926. није још одобрена и
према томе и не извршна, а познато му је било да постоји и
жалба против те одлуке која још није била решена као и то,
да са предузимачима није био склопљен уговор, то је он прекорачио границе свога делокруга и тиме починио преступ,
предвиђен у параграфу 1 тачка а./ зак. чл. 23. 1886. и пошто
је унаточ томе довео град у тежак положај јер су улице раскопане пре него што је калдрмисање по закону могло отпочети и пошто ће у случају да одлука прош. гр. Савета не буде
потврђена због тога настати велике незгоде за градски саобраћај, то се има против шефа гр. грађ. одељка, инж. Николе
Плавшића наредити истрага, која претходи дисциплинском
поступку. Ова се истрага има протегнути и на све оне чланове гр. Савета, за које се током истраге докаже, да су пропустили овом приликом да изврше своју дужност по одредбама гр. орг. штатута или да су дали шефу гр. грађ. Одељка
овлаштења да предузимачима дозволе почетак рада и ако
одлука гр. Савета још није добила надлежно одобрење, због
чега није била ни извршна.
Према предлогу Др. Михајла Продановића гр. фискала,
се вођење ове истраге по одредби параграфа 3 зак. чл. 23 из
1886. поверава гр. управном одбору пошто се предлаже да
прош. гр. Савет протегне истрагу и на оне чланове гр. Савета који су уједно чланови управног одбора града.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 189.
Пошто је дневни ред данашње редовне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвату главну скупштину за оверовљење записника позива
Миту Клицина, Др. Јефту Поповића и Милутина Стојковића, на дан 18. јуна у 11 сати пре подне у бележничко звање.
Након прочитања оверовљава се 17. јуна 1926. год. у 11 сати пре подне.

Јован Лакић, с.р.
велики бележник.

Др. Миловановић, с.р.
градски начелник.

ЗАПИСНИК
Вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 3. јула 1926. год.
Председник: ДР. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ,
Градски начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. градског начелника, Радивој Бокшан, гр. Саветник,
Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр.
фискал, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Јован Стејић, гл. физик, Стојан Стакић, приседник
сир. стола, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа,
Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Милан
Грујић, Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Др. Бранко Илић,
Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Мирко Кузмановић, Станко Лазић,
Александер Нађ, Стеван Летић, Стеван Мијатовић, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Ђорђе Мунћан,
Мита Мунћан, Др. Јефта Поповић, Цвета Продановић, Стеван Радивојевић, Милутин Ракић, Милан
Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Пера Шилић.
Бележи: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 190.
адм.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, гр. начелник,
поздравивши присутну господу чланове проширеног гр. Савета, отвара за данас исправно сазвату ванредну главну скупштину прош. Савета града Новог Сада. Вођење записника
поверава Јовану Лакићу вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Уједно пријављује, да су накнадно стављени на дневни
ред Извештај градског начелника у погледу мера и издатака
учињених на одбрани од поплаве и Предлог гр. Савета у предмету смештања 2,859,661.- дин. добивеног из калдрмаринског фонда Новог Сада.
Узето на знање.
Број: 191.
адм.
Пре дневнога реда Господин Др. Милан Миловановић,
градски начелник јавља тужну вест, да је ревносни сарадник
овога представништва, Јован Свирчевић, члан проширеног
Савета преминуо и уједно предлаже да се његов помен записнички овековечи.
Предлог Госп. градског начелника је једногласно устајањем и ускликом „Слава Му” усвојен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада пригодом смрти
Јована Свирчевића изражава своје искрено саучешће на тај
начин, што ће његов помен записнички овековечити.
О томе се породица преминулог изводом из записника
извештава.
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Број: 192.
адм.
Господин градски начелник подноси свој извештај: Поводом високог водостаја Дунава градска Управа је са одбором за одбрану од поплаве предузела све могуће мере да би
отклонила опасност провале долме и поплаве. Пошто Дунав
још увек надолази, то су радови на учвршћивању долме још
увек интензивни.
Према извештају о водосатју Дунава ће око 3.-4. јула
вода достићи кулминацију.
До сада је према приближним рачунима потрошено
150,000.- динара на кола и надничаре, а за разни материјал
50.000 динара.
У прорачуну гр. домаће благајне за о.г. је предвиђено
било у ове сврхе - 180,000.- динара кредита на партијама
„Набавке одбранбеног материјала” и „Одржавање долме”.
Према томе је прорачунски кредит прекорачен.
Када буде минула опасност од поплаве градски Савет
ће поднети исцрпан извештај о спроведеним радовима и
уједно ће поднети предлог како да се покрију издаци учињени преко прорачунског кредита. О томе је већ било говора у
Одбору за одбрану од поплаве и Одбор је ставио свој предлог,
да се мањак покрије ванредним разрезом на грађанство, који
би имао да се убере у року од 8 дана.
Молим проширени гр. Савет, да овласти гр. Савет, да
може исплатити све рачуне о издацима учињеним у вези са
одбраном од поплаве, односно да накнадно одобри данас извршене исплате.
Обрачун ће гр. Савет накнадно поднети.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, предлаже,
да се извештај узме на знање. Примећује, да је ове радове
требало раније почети. Новац у ову сврху је био одобрен још
у почетку јануара, те то није могла бити сметња. Најенергичније одбија сумњичење представништва, да оно омеће радове на одбрани од поплаве. Ако је било неколико њих онда нека
се ови именују а не да се сви сумњиче, јер то баца хрђаву слику, на ово представништво, које је са своје стране учинило
све могуће ради учвршћења долме. Распитивало се и дознао
је, да су некоји од радника добили и две цедуље док други
није добио ни једну. Тражило се само, да се ова неправда
уклони и није се спречавао сам рад.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели, да
имена није хтео да наведе, јер је то неукусно. Ако неко није
добио одмах цедуљу може је тражити, али нема права, да
позива људе на остављање рада.
Тешко је радити на долми и зато људи траже, да виде
онде и људе из вођства, и да их они бодре на рад.
Коста Симин члан прош. гр. Савета, вели, да прош. гр.
Савет има да да оно на чега је позват а чиновници су ту, да
спровађају.
Сава Керац, члан прош. Савета, вели, да је имао 40 блокова за воларе и 100 блокова за таљигаше и када је све ове
раздао није добио више блокова.
Рудолф Штесел, гр. инжињер, вели да су тешкоће биле само првога дана, пошто није било телефонске везе са гр. кућом.
Влада Влашкалић, члан проширеног Савета, одбија
сумњичење, да су блокови давани дупло. И он сам као члан
одбора за одбрану од поплаве био делио блокове и није било
случаја да је двапут даван блок.
Ђока Гавриловић, члан прош. Савета вели, да је првог
дана на долми било толико света, да се долма могла обновити. Посао није био организован, без икакве контроле и град
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је много плаћао за бадава.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, није хтео
никога да сумњичи и интенција му је била, да се у грађанству
не произведе уверење, да овај прош. Савет није учинио своју
дужност. Ред. вел. капетан је набавио доста кола и само је
требало све то организовати.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да није
било потребно прочитати писмо г. градског начелника упућено члановима прош. Савета. Писмо се сматра као приватно
саопштење и не треба да уђе у записник. Извештај о трошковима узима на знање.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели, да је
позив члановима прош. Савета упућен у најбољој намери, да
сви приону, да се град одбрани од претеће велике опасности.
Сврха прочитаног извештаја, да прош. гр. Савет одобри већ
утрошени новац и нове кредите у циљу одбране од поплаве.
Мита Клицин, члан прош. Савета, упозорава, да се на
новац пази и троши само по потреби. Гр. Савет мора нам поднети исцрпан извештај и онда ће се прош. Савет побринути
о покрићу.
После овога је једногласно примљен предлог Мите Клицина, члана проширеног Савета и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, узима на знање извештај градског начелника о подузетим радовима и утрошку
на учвршћавању дунавске долме, ради одбране од поплаве и
уједно овлашћује гр. Савет, да и надаље предузме све потребне мере у овоме правцу. Када прође опасност од поплаве
градски Савет ће о свему поднети исцрпан извештај и предлог о покрићу своте, која прекорачује кредит прорачуна гр.
домаће благајне за 1926. годину.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Рудолф Штесел, гр. инжињер.
Број: 193.
адм. 25170. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 3. јула о.г. подноси
решења Мин. Унутрашњих Дела број 15079/1926. Мин. Грађевина број 16584/1926. и допис Грађевинске Дирекције у
Новом Саду број 5596/1926. у ствари калдрмисања улица од
жељезничке станице до царинарнице.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, пребацује гр. Савету, да није ставио свој предлог. То му је дужност,
јер он познаје ствар и зна законе. Проширени гр. Савет би
требао сада, да провери све законе на које се позивају Мин.
Унутр. Дела и Мин. Грађевина. Баца поглед на досадашњи
развој калдрмисања упитних улица и установљује, да је ту
градски Савет еклатантно вређао гр. статут. За ово гр. представништво није ни најмање одговорно. Нестављањем предлога као да се хоће да упрља ово гр. представништво. Гр.
Савет је издао радове 27. маја а 4. јуна је поднесена жалба.
Да се сачекала правомоћност, да се послало на одобрење Министарству Унутрашњих Дела неби дошло до овога незгодног
положаја. Сећа се случаја, када је г. Никола Плавшић, техн.
Саветник у једној седници економског одбора изнео жалбу
Јована Ћулума и да му је растумачено зашто је она поднета.
Ово тумчење је г. градски начелник репродуцирао. Градски
начелник је као правник требао бити свестан, да чини један
незаконит акт када је потписивао решење којим се издају

158

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

радови. Осим тога је 25. маја о.г. Грађевинска Дирекција
упозорила гр. Савет, да је она надлежна за распис лицитације и гр. начелник је ипак 31. маја наредио, да се отпочне рад.
Поједини референти гр. Савета нису били у седници економског одбора, те нису могли то ни знати. Зато су знали градски начелник и техн. Саветник. Још септембра 1925. године
је Министарство Грађевина изричито рекло, да оно има да
спроведе радове. Преко свега тога се ћутке прешло и није ни
саопштено прош. Савету. Па и решење прош. гр. Савета од
14. јуна је требало саопштити предузимачима, Мин. Унутр.
Дела и Мин. Грађевина.
/Госп. градски начелник изјављује, да мора изаћи у сусрет Његовом Величанству Краљу и председништво предаје
госп. Јовану Лакићу, зам. градског начелника./
Др. Јефта Поповић, настављајући свој говор предлаже,
да се изабере један одбор, коме ће се дати слободне руке и
који ће имати, да приведе крају ово питање. У тај одбор не
може ући градски начелник, јер је он издао радове. Предлаже да се против градског начелника спроведе дисциплинска
истрага, јер је он потписао решење о издавању радова, и ако
је знао, да овопредметно решење прош. Савета није правомоћно, - зато што није саопштио прош. Савету дописе Мин.
Грађевина од септембра 1925. и маја 1926. године. Заклањање гр. начелника за гр. Савет није оправдано. По приватном
саопштењу је градски начелник лично пожуривао отпочињање рада. Градски начелник је биран да извршава наше одлуке
а не да нас политички прља.
Многа важна питања, која је потребало решити су пала
у воду као напр. питање електричне Централе, оправка долме и др.
Мита Клицин, члан прош. Савета, независно од предлога Др. Јефте Поповића, износи ток ствари. Мин. Грађевина
је септембра 1925. год. одобрило предрачун града и уједно
упозорило град, да оно има да распише лицитацију и посао
изврши. Ово је ново откриће, које је страшна ствар. Проширени гр. Савет не знајући за ово √донео је√ друго решење. И
ово је требало такођер ићи на одобрење Мин. Грађевина.
Новац Калдрмаринског фонда се може по закону употребити само на калдрмисање путева, који воде од Жељезнице и паробродске √станице до царинарнице√. Улицу од
Жељезничке станице према мосту нема смисла калдрмисати
пре него што мост буде предат промету. Забуну је у овоме
питању произвело издавање радова. Граду је све једно √ко
ће√ оправку спровести само да буде оправљено. Погрешка је
и то, да гр. Савет није саопштио решење прош. Савета од
14. јуна о.г. предузимачима, већ се упустио у преговоре са
Грађевинском Дирекцијом. Министарство Грађевина је донекле у праву, у толико што је посао пре одобрења издат.
Али референт Мин. Грађевина није у праву, када пресуђује
град, да плати, јер зато није надлежан већ Мин. Финансија.
Град би имао, да плати само онда, да су калдрмисане друге
улице а не оне које воде Царинарници. Ако Министарство
Грађевина од овога не одустане мораће се поднети жалба на
Држ. Савет. Друго питање је интерес града. Овај прош. гр.
Савет није крив зато што су улице разривене и истрага ће
показати ко зато носи одговорност. Ситуацију је отежало
решење Мин. Унутр. Дела. Наглашава, да рефераде треба
савесно саставити и референт мора упозорити гр. Савет ако
би хтео донети какво незаконито решење.
Што се тиче самога расписа лицитације закон не каже
јасно ко има расписати лицитацију.
Извршени део улице може ићи само на терет калдрмаринског фонда. Спор са предузимачима неће решити Мин.
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Грађевина већ суд. Град није издао послове и он није ни у
каквој обавези са предузимачем. Пошто овде надлежност
решавања својатају два Министра, та се ствар мора изнети
пред Минис. Савет. Градски Савет је требао изаћи са предлогом. Што се тиче издавања радова, то ће истрага утврдити,
дисциплинску и материјалну одговорност; јер са јавним стварима се никако не може титрати. Град не може ићи у комисију у коју га Грађ. Дирекција зове. Овде се има издејствовати надлежно одобрење а главно да се посао сврши и да град
исплати. Ово је његов предлог, који ће евентуално у току дебате изменити.
Коста Симин, члан проширеног Савета, вели, да је као
члан комисије 15. јуна а то је други дан рада, на жељезничкој
станици установио, да су предузимачи већ били донели 22 вагона базалта. Дакле, већ је то предходно договорно извршено.
Др. Бранко Илић, члан прош. гр. Савета, предлаже, да се
гл. скупштина претвори у конференцију, јер су овде изнесене
нове чињенице о којима се не може одмах донети решење.
Јован Лакић, вел. бележник, вели да одлука гр. Савета
није садржавала одредбу да се посао може отпочети већ је
била чисто информативног карактера. Што се тиче рефераде
наводи, да референти морају изнети чисто разрађене одлуке
засноване на фактима и законима и статутима и они морају
примити за њих потпуну гаранцију. Ствар калдрмисања је
била више пута у седници Савета и то се парцијално решавало. Градски Савет не може сносити одговорност за отпочињање калдрмисања. Овлаштење за отпочињање рада је издато
усмено.
После овога је зам. гр. начелника г. Јован Лакић, претворио гл. скупштину у конференцију.
По довршетку конференције је г. Др. Милан Миловановић, гр. начелник, који се за време трајања конференције
вратио, поново отворио гл. скупштину и дао реч Др. Јефти
Поповићу, члану прош. гр. Савета, који је прочитао први
предлог израђен на конференцији. Овај је предлог једногласно примљен и према њему је
ОДЛУЧЕНО:
Проширени гр. Савет узимајући на знање решење Мин.
Унутр. Дела број 15.079/1926. и Мин. Грађевина број 16584
/1926. у ствари калдрмисања простора √испред√ жељезничке станице и у продужетку улице Матијине, Мађарске и Царинске, констатује да постоје у овој ствари два неравногласна решења у погледу надлежности. Да би се овој ствари у
свему било сагласно са законским прописима и да би се при
томе заштитили гр. интереси изашиље из своје средине одбор који ће ступити у везу са надлежним факторима и о
резултату свога рада поднети извештај ради чега се има
сазвати нова седница идуће недеље. У одбор се бирају Мита
Клицин, Др. Бранко Илић, Др. Јефта Поповић, Дака Поповић, и Димитрије Бјелић.
Позиву Грађевинске Дирекције у Новом Саду Бр. 5596
/1926. да се 6 тог јула пошаљу 2 представника овога града
за преглед досадашњих радова на калдрмисању не може се
овај град одазвати пошто Пр. Гр. Савет није те послове ни
издао и није се примио никакве обавезе према предузимачима и што сматра да г. Мин. Грађевина у смислу закона
није могао град пресудити на плаћање досадашњих радова.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
После овога је Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета
прочитао други предлог конференције у погледу одређивања
истраге која предходи дисциплинском поступку.
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Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели, да
нема места одређивању дисциплинског извиђаја против њега,
јер је одлука у погледу калдрмисања улица до Царинарнице
издата у име гр. Савета, који је за њу и одговоран.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, није сагласан са предлогом Др. Јефте Поповића. Дисциплински извиђај је одређен против техн. Саветника, Николе Плавшића
а када се установи кривица других лица онда ће се и против
њих одређивати истрага. Предлаже да остане по старом.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета вели, да се према излагању гр. начелника неби уопште могао одредити дисциплински извиђај против појединаца. Градски начелник је
знао, да је жалба поднесена, знао је за допис Грађевинске
Дирекције и да се једно решење пре правомоћности не може
извршавати.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели, да
одлуке прош. гр. Савета не извршава градски начелник већ
градски Савет.
Др. Бранко Илић, члан прош. Савета, примећује, да градски начелник не може бити присутан када се о њему решава.
На то је градски начелник напустио скупштинску дворану и председништво предао г. Јовану Лакићу, зам. градског начелника.
После овога је предсеник г. Јован Лакић, зам. градског начелника, одредио у смислу 53 параграфа зак. чл. XXI. од 1886.
год. тајно гласање листићима тако да они, који примају предлог Др. Јефте Поповића, члана прош. Савета гласају са „да”
а који га не примају да гласају са „не”. Уједно одређује у одбор за прикупљање гласаница Станка Лазића, Драгољуба Димитријевића и Милутина Стојковића, чланове прош. Савета.
Гласанице су предали:
Од стране Муниципалног одбора: Лука Бајић-Бајин,
Лука Бајић-Миканов, Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе
Гачулић, Мита Грујић, Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки, Др. Бранко Илић, Радован Каћански, Сава Керац,
Мита Клицин, Сава Ковачевић, Мирко Кузмановић, Станко
Лазић, Стеван Летић, Стеван Мијатовић, Петар Милак, Др.
Арсен Милутиновић, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Др. Јефта
Поповић, Цвета Продановић, Милутин Ракић, Коста Симин,
Милутин Стојковић, Пера Шилић.
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, Предраг
Клицин, Стеван Дамјановић, Михајло Продановић, Др. Јован
Стејић, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола
Лебхерц, Ранко Славнић, Ранко Травањ.
Након гласања је председник прогласио овај резултат
гласања. Са „да” су гласали 30 чланова прош. Савета са „не”
су гласали 8. чланова прош. Савета, две су гласанице предате празне.
Према томе је предлог Др. Јефте Поповића, већином
гласова примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Пошто је констатовано, да је гр. начелник предузимачима за калдрмисање издао неправомоћно реешње Пр. Гр.
Савета о одобрењу резултата лицитације, даље да гр. начелник није саопштио Прош. Гр. Савету позив Грађевинске
Дирекције у Новом Саду од 28/V. 1926. да јој се пошљу списи ради расписивања лицитације у ствари калдрмисања улице од Царинарнице до жељезничке станице и да исти гр.
начелник није саопштио Градском Савету пријаву предузимача о почињању рада на калдрмисању, па су ти радови почели пре него што су надлежни Министри одобрили резултат
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о лицитацији, односно пре него што је донето решење о предатој жалби, ради чега је град Нови Сад дошао у врло незгодан положај поводом поништења решења проширеног градског Савета о одобрењу лицитације и поводом наредбе да се
обуставе ненадлежно отпочети радови на калдрмисању чиме
се градски начелник огрешио о своје дужности, прописане у
законима и градском организационом штатуту, √решава√
предлажем да се против њега спроведе истрага која претходи дисциплинарном поступку.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број: 194.
адм. 24.852 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 3. јула о.г. подноси
свој предлог у предмету улагања √своте од√ 2,859,661.- дин.
коју је своту упутила Гл. Царинарница I. реда у Новом Саду
из калдрмаринског фонда општине новосадске.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада решава, да се новац
који је ту уступила граду Новом Саду Главна Царинарница I.
реда у Новом Саду на име наплаћене калдрмарине у износи
од 2,859,661.- дин. уложи на приплод код новосадске филијале Државне Хипотекарне Банке као улог а не на текући рачун.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 195.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвату ванредну главну скупштину за оверовљење записника позива
Др. Бранка Илића, Др. Арсена Милутиновића и Миту
Клицина, на дан 6. јула 1926. год. у 11 сати пре подне у
бележничко звање.
Након прочитања оверовљава се 6. јула 1926. год. у 11 сати пре подне.

162

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Јован Лакић, с.р.
велики бележник.

потписујем уколико сам
био присутан
Др. Миловановић, с.р.
Градски начелник.

Јован Лакић, с.р.
зам. градског начелника
Мита Клицин, с.р.
Dr. Арсен Милутиновић, с.р.

ЗАПИСНИК
Вођен у продужној ванредној главној скупштини, проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа која је одржана 6. јула 1926. год.
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, Предраг Клицин, гр. Саветник,
Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Станоје Михалџић, ред. вел.
капетан, Јован Стејић, гр. физик, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван
Хабербуш, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, Јосип Пајц, гл.
благајник, Ранко Травањ, гр. подбележник, Рудолф Штесел, зам. шефа техн. Одељка.
Од стране муниципланог већа: Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Велимир Бугарски, Ђорђе Гавриловић, Милан Грујић, Груја Грчић, Мита Клицин, Милан Малетић, Стеван Мијатовић, Ђорђе Мунћан, Дака
Поповић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Милутин Стојковић.
Бележи: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 196.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, гр. начелник,
поздравивши присутну господу чланове прош. гр. Савета
отвара за данас исправно сазвату скупштину прош. Савета
града Новог Сада. Вођење записника поверава Јовану Лакићу, вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц,
гр. подбележник.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Број: 197.
адм. 25170 од 1926.
Извештај изаслатог одбора у ствари калдрмисања улица,
које воде од жељезничке станице до Царинарнице.
Мита Клицин, члан прош. гр. Савета, подноси извештај
изаслатог одбора, који гласи: Проширеном Градском Савету
Нови Сад. Одговарајући налогу проширеног градског Савета
од 3. VII. 1926. год. број 193. скуп. зап. 1926. да поводом
решења Министарства Унутрашњих Дела Оделење за Банат,
Бачку и Барању број 15079./1926. и Министарства Грађевина број 16584./1926. о поништењу лицитације за калдрмисање улица које воде од жељезничке станице до Царинарнице
ступио у везу са надлежним факторима ради издејствовања
новог решења које би било у складу са законима и да се при
том заштите гр. интереси, част ми је известити о резултату
нашег граа како следи:
Пре него што смо ступили у додир са надлежним факторима испитали смо, на који је начин дошло до овог спора и
до неповољног обрта у питању о калдрмисању улица. Констатовали смо пре свега да је на основу закона о калдрмарини
од 31. XII 1911. био поднесен Министарству Грађевина предрачун за калдрмисање улица које воде ка Царинарници и да
је тај план и предрачун одобрен одлуком Министарства Грађевина од 1. септембра 1925. број 18568. и да је градској управи достављен 9. септембра 1925. затим је умољено Министарство Финансија да одобри исплату од дин. 3,951,391.25. из
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Калдрмаринског фонда новосадске градске општине, да би се
могли извести радови калдрмисања по одобреном предрачуну,
пошто је предходно по одредби члана 5. закона о калдрмнини унесено у општински буџет сума од дин. 3,951,391.25.
Када је Министарство Финансија под бр. 6471/1926
одобрило, да се новосадској градској општини исплати из
калдрминског фонда дин. 3,951,391.25. дин. да се сада
може исплатити само дин. 2,859,611.- дин колико се налази
код Државне Хипотекарне Банке а остатак да се исплати
како буду притицали приходи, проширени градски Савет
донео је одлуку да се калдрмишу почевши од Царинарнице
ове улице: Царинска, Мађарска, Матијина и Пролаз ка жељезничкој станици са простором пред самом станицом. Према томе су израђени услови за лицитацију и затражено је
одобрење Министарства Унутрашњих Дела, које је и добивено. На основу тога је била расписана прво лицитација, која
је поништена и по томе је расписана друга лицитација, на
основу које је проширени градски Савет 21. маја 1926. под
бр. 126/скуп. зап. 1926. одобрио да се калдрмисање керамитом повери инж. А. Соларовићу а базалтном коцком Др. Михајлу Франку. Како референт за ово питање шеф гр. грађ.
Одељка, тако и сам гр. Савет нису никада упозорили проширени гр. Савет на решење Министарства Грађевина од 1. IX
1925. бро 18568, којим је већ одобрен предрачун за калдрмисање, а којим је град Нови Сад уједно извештен да ће лицитацију расписати и одржати Грађевинска Дирекција у Новом
Саду исти су ставили предлог да се предузму законске мере
за измену тога решења тако да новосадска градска општина
сама распише и одржи лицитацију што се могло тражити на
основу чл. 6. закона о калдрмнини, а то су били дужни учинити,
ако су хтели да сама градска општина распише лицитацију.
Исто су тако дужни били Министарству Грађевна √подастрти√
одлуку проширеног градског Савета од 21. маја бр. 126/скуп.
зап. 1926. по којој се калдрмисање може извршити са отступањем од предрачуна, који је био одобрен одлуком Министарства Грађевина број 18568 од 1. IX. 1925. јер се без тога
одобрења није смело приступити калдрмисању.
Највећа је погрешка учињена тиме, што се неки градски
органи неовлаштено и, пре него што је одлука проширеног
гр. Савета од 21. маја о.г. постала правомоћна, ту одлуку
саопштили предузимачима не упозоривши их да та одлука
није била правомоћна и да није протекло време, које је одређено за жалбу па су их шта више увели у посао давши и могућност, да раскопају улице и тако доведу град у велику незгоду за случај, да Министарство не одобри одлуку проширеног гр. Савета од 21. маја о.г. у погледу калдрмисања, што
је и наступило. Да то нису учинили неовлаштени градски
органи неби било за град никакве незгоде због тога, што је
Министарство поништило решење прош. градског Савета.
Сви они градски органи који су омогућили незаконито извршење одлуке проширеног градског Савета огрешили су се
о прописе закона и градског организационог штатута, а предузимачи су упустивши се у такав рад примили на себе сав
ризико пошто их непознавање закона и законских прописа
неизвињава пошто је проширени градски Савет и изрекао
својом одлуком од 15. јуна 1926. год. број 188 скуп. зап. 1926.
погрешку су учинили они гр. органи који су 28. маја 1926.
примили допис Грађевинске Дирекције у Новом Саду да јој
се пошаљу списи ради расписивања лицитације за калдрмисање улица према решењу Министарства Грађевина од 1. IX.
1925. број. 18568, па нису о томе позиву известили проширени градски Савет ради доношења одлуке него су сами неовлаштено дали одговор, који није био у складу са законом о
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калдрмнини јер да је проширени градски Савет био извештен
о том допису он би био поступио по закону а неби се могло допустити да предузимачи баш после тога позива грађевинске
Дирекције отпочну рад.
По нашем мишљењу требао је градски Савет хитно да
саопшти предузимачима одлуку проширеног гр. Савета од
15. јуна 1926. којом је изречено да по закону нису могли
бити уведени у рад и да раде само на свој ризико пошто
надлежно Министарство још није одобрило лицитацију а то
се одобрење по закону мора тражити - због чега се с њима
није ни могао правити уговор.
Безусловно је погрешка и то што се није тражило одобрење Министарства Грађевина за измену предрачуна, ма
да се по одредби члана 6. зак. о калдрмнини мора тражити
то одобрење. Измена предрачуна била је оправдана, јер по
одобреном предрачуну имало би се скоро 3,000,000 динара
утрошити на калдрмисање нове улице од жељ. станице преко лимана до Дунавске обале у ком случају неби се могле калдрмисати улице које воде од Жељ. станице ка садашњој Царинарници а простор пред жељезничком станицом, Матијина и
Царинска ул. неби биле поправљене. Са новом се улицом
мора чекати, док не буде готов нови мост на Дунаву, тај рад
дакле није био журан ал је ваљало пред Министарством Грађевина оправдати измену у предрачуну коју је учинио прош.
гр. Савет својом одлуком од 21. маја бр. 126/скуп. зап. 1926.
ову измену предрачуна није требао крити од Министарства
Грађевина па неби настали заплети, због којих је градски саобраћај силно отежан.
После оваквог незгодног рада дошао је удар. Одлука проширеног гр. Савета од 21. маја 1926. број 126. поништена је
решењем Министарства Унутрашњих Дела, оделење за Б.Б.Б.
број 15079/1926. и Министарства Грађевина број 16584./1926.
с тим да се имају радови обуставити и све што је до сада
уређено обрачунати на терет средстава новосадске градске
општине. На основу одлуке Министарства Грађевина упутила
је Грађевинска Дирекција у Новом Саду под бројем 5596/1926.
позив градској управи.
1./ Да одмах обустави радове на калдрмисању,
2./ Да јој пошље одмах списе и предрачун одобрен решењем Министарства Грађевина број 18568/1925. ради расписивања лицитације за издавање калдрмисања и
3./ да одреди два представника у комисију која је сазвата за 6. јуни о.г. ради увиђаја до сада свршених радова
при калдрмисању с тим, да трошак ове комисије има да носи град.
За новосадску гр. општину настале су овим актом велике незгоде. Пре свега обуставом рада остаће недовршене
раскопане улице на неизвесно време. Друга би незгода била,
што би се нова лицитација расписала на основу предрачуна
одобреног решења Министарства Грађевина број 18568 од 1.
IX. 1925. у којем нема покрића за калдрмисање које је одредио проширени градски Савет, па се отпочета калдрмисања
неби могла ни довршити. Трећа је незгода што би по решењу
Министарства Грађевина од 22. јуна 1926. број 16584 новосадска градска општина морала из својих средстава да плати досадашње радове ма да их она није издала и наредила,
па би због тога била присиљена да путем накнадног предрачуна разреже на грађанство нов прирез, који би могао изнети
40-50 перцената. Сем тога би морала још да сноси и трошкове изаслате комисије.
Ступивши у везе најпре са Грађевинском Дирекцијом у
Новом Саду а после са г. Министром Грађевина и г. начелником оделења за Б.Б.Б. у Министарству Унутрашњих Дела пот-
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писани је одбор тражио излаз из ове незгодне ситуације и
дао при том потребно објашњење да проширени гр. Савет не
терети никаква одговорност зато, што су извесни градски
органи пропустили да учине своју дужност или прекорачили
делокруг и да би решењем госп. Министра Грађевина од 22.
VI број 16624, ако би остало на снази у целини била у ствари
кажњена гр. општина плаћајући из својих средстава радове
на калдрмисању. Поред тога то решење није у складу са чл.
11 зак. о калдрмнини, пошто би општина била дужна да накнади из својих средстава суме само у том случају, да их је
утрошила на друго што, а не на калдрмисање улица које воде
ка Царинарници, док ће овде тај новац ипак бити утрошен
на калдрмисање улица, које воде ка Царинарници, само је
грешка у томе, што су радови издати пре надлежног одобрења.
Надлежни фактори увидели су да би било врло незгодно
ако би у свему остало у снази решења Господина Министра
Грађевина од 1. септембра 1925. број 18568 и 22. VI. 1926.
год. број 16584/ па су стога дали обећање:
1./ да ће накнадно одобрити измену и допуну предрачуна /од 1. IX. 1925. број 15568/ тако, да се у тој измени
унесу потребне суме за калдрмисање од Жељезничке станице
преко Матијине Мађарске и Царинске улице до Царинарнице
с тим, да се одложе радови за нову улицу.
2./ да се измени решење Госп. Министра грађевина од
22. јуна 1926. број 16584 тако да општина није дужна платити досадашње радове из својих средстава, него да ће се платити из Фонда калдрмнине,
3./ Да ће трошкове комисије пасти на терет фонда калдрмнине по чл. 12 зак.
4./ Да ће се питање предрачуна хитно решити и брзо
расписати нова лицитација, и
5./ Да се може и то дозволити, да новосадска општина
само распише и одржи лицитацију уз контролу грађевинске
Дирекције.
Да би се што пре дошло до законског решења питања о
калдрмисању из прихода калдрминског фонда предлажемо
да проширени градски Савет донесе ове одлуке:
1./ Одазивајући се позиву Грађевинске Дирекције у Новом Саду од 29. јуна 1926. број 5596/ да одмах обустави рад
на калдрмисању улица од Царинарнице до Жељезничке станице који су рад предузимачи отпочели пре надлежног одобрења одлуке о лицитацији и према томе једино на свој ризико,
пошто су Министарство Грађевина под бројем 16584/1926.
и Министарство Унутрашњих Дела оделење за Б.Б.Б. бр. 15079/
1926. поништила одлуку проширеног гр. Савета од 21. маја
о.г. гледе одобрења лицитације за калдрмисање и уједно изашиље г.г. инж. Даку Поповића и Стевана Радивојевића као
представнике овога града у комисију за увиђај о досадашњим
радовима но с тим да пре него што приступе увиђају унесу у
записник ову изјаву: „Као представници града Новог Сада,
одређени у комисију, која има извршити увиђај о досадањим
радовима на калдрмисању улица, које воде од Царинарнице
до Жељезничке станице изјављујемо, да приступамо увиђају
одређеном на основу решења Министра грађевина од 22. јуна 1926. год. број 16584 односно грађевинске Дирекције од
29. јуна 1926. број 5596 уз ограду, да се обрачун о досадашњим радовима не може вршити на терет средстава новосадске градске општине, јер се по чл. 11 зак. о калдрмнини само
онда може то чинити ако новац неби био употребљен за калдрмисање улица које воде Царинарници, што овде није случај.
Исто тако не могу се трошкови овог увиђаја обрачунати на
терет новосадске градске општине, него по чл. 12 зак. о калдрмнини падају на терет калдрмнинског Фонда. Уједно изјав-
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љујемо, да ће новосадска општина законитим путем тражити,
да се измени онај део решења Министарства грађевина, којим је изречено било, да ће се обрачун извршити на терет
новосадске општине.”
2./ Да гр. Савет одма извести предузимаче инжињера
А. Соларовића и Др. Михајла Франка о решењу Министарства
грађевина од 22. VI. 1926. број 16584. и решењу Министарства Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и Барању,
број 15079/1926. којим је поништена одлука прош. гр. Савета
број 126/скуп. зап. од 21. маја 1926. у погледу одобрења лицитације за калдрмисање улица од Царинарнице до Жељезничке станице с тим, да се даљи рад по наредби грађевинске Дирекције број 5596/1926. мора одмах обуставити и да
ће се путем комисије увиђајем на лицу места установити, колико су урадили уз напомену, да су то учинили неовлаштено,
пошто су радове отпочели пре него што је Министарство одобрило одлуку проширеног гр. Савета па су према томе само
на свој ризико радили а нико није био по закону овлаштен
да их уведе у посао пре решења Министарства.
3./ Да се хитно путем грађевинске Дирекције у Новом
Саду поднесе Министарству Грађевина представка са предрачуном за калдрмисање Царинске, Мађарске и Матијине
улице малом базалтном коцком а пут од Жељезничке улице
почевши до Жељезничке станице и простор пред њом керамитом и да се поменуто Министарство умоли: а./ да хитно
одобри измену и допуну предрачуна за калдрмисање одобреног 1. септембра 1925. број 18568 по предлогу овог прош. гр.
Савета а у смислу чл. 4 и 6 закона о калдрмнини с тим, да се
на терет калдрмнинског фонда новосадске општине најпре
сврше ови радови, а калдрмисање т.зв. нове улице да се одгоди за 1927. год. пошто сада нема ни могућности за калдрмисање т.зв. нове улице и неће бити потребно док не буде
готов нови мост, док је прешна и неодложна потреба калдрмисања простора пред жељезничком станицом и даље до садашње Царинарнице, пошто су простор пред Жељезничком
станицом и те улице биле тако рећи непроходне и пошто су
ту већ отпочели радови на калдрмисању па би се морали и
довршити иначе би те улице, у којима је сада највећи промет
остале још дуго раскопане,
б./ Да омогући што бржи распис лицитације за наставак радова на калдрмисању по изнесеном и допуњеном предрачуну и да распис лицитације повери овој општини по одредби чл. 6 и 10 Закона о калдрмнини уз контролу Грађевинске Дирекције, а уколико би ипак био Грађевинској Дирекцији поверен распис лицитације, да то буде уз суделовање
представника ове општине.
3./ да измени своје решење од 22. VI. 1926. бр. 16584.
у том делу, у којем је наређено, да се досадашњи радови на
калдрмисању обрачунају на терет средстава ове општине,
јер је то наређење у противности са чл. 4, 5, и 6, и 11 закона
о калдрмнини од 31. XII. 1911. пошто су ти радови извршени у улицама, које воде ка Царинарници, само је кривицом
неких општинских органа тај рад издат предузимачима пре
надлежног вишег одобрења но зато не треба казнити целу
општину у чије име је Проширени гр. Савет 15. јуна о.г. под
бројем 188 изјавио, да нико није био овлаштен увести предузимаче у посао пре надлежног одобрења лицитације и да су
према томе предузимачи радили на свој ризико, због чега
нема разлога да ова општина буде осуђена и то пре него што
је била саслушана; по чл. 11 Закона о калдрмнини пак може
Министар Финансија осудити општину да врати узете суме
само у том случају, ако новац не би био употребљен на калдрмисање улица, које воде ка Царинарници, што овде није
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случај, па због тога и ове [не]надлежно издате радове платити
из фонда калдрмнине, као што ће се отуда платити и продужење тих радова после нове лицитације и да поништи онај
део одлуке Грађевинске Дирекције у Новом Саду бр. 5596/1926.
у којој је изречено, да ће комисијске трошкове за увиђај досадашњих радова на калдрмисању сносити новосадска градска општина пошто се по чл. 12. Закона о калдрмнини и ови
трошкови имају платити из прихода калдрмнине.
У колико пак у року од 30 дана, рачунајући од дана, када је Градској Управи достављен акт Министарства Грађевина бр. 16.584. од 22. VI. 1926. и акт Грађевинске Дирекције
бр. 5596/1926. не би стигла повољна одлука Министарства
Грађевина у погледу снижења трошкова за досадашње радове на калдрмисању или би стигао неповољан одговор, да се
поднесе жалба Државном Савету са петитумом под в./ и г./
тачке 3. ових предлога. Чланови одбора: Мита Клицин, Инж.
Дака Поповић, Др. Бранко Илић, Др. Јефта Поповић, Димитрије Бјелић.
Александар Поповић, гр. Саветник, примећује, неби требали наши изасланици да даду ограду у записник мешовите
комисије, када је за извршен рад крив сам град, те би се тиме евентуално изазвало то, да нам рад не одобре.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је он у
Грађевинској Дирекцији споменуо, да ће град дати своју
ограду и они нису имали ништа против. Ако ћутимо онда је
знак примања кривице. Уједно предлаже, да се у мешовити
комисију по допису Грађевинске Дирекције број 5596/1926.
од стране града одреде инжињери Дака Поповић и Стеван
Радивојевић, чланови проширеног Савета.
Извештај изаслатог одбора и предлог Мите Клицина је
једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање извештај изаслатог одбора те поводом тога доноси ове одлуке.
Одазивајући се позиву Грађевинске Дирекције у Новом
Саду од 29. јуна 1926. број 5596/ да одмах обустави рад на
калдрмисању улица од Царинарнице до Жељезничке станице
који су рад предузимачи отпочели пре надлежног одобрења
одлуке од лицитацији и према томе једино на свој ризико, пошто су Министарство √Грађевина√ под бројем 16584/926. и
Министарство Унутрашњих Дела одељење за Банат, Бачку и
Барању бр. 15079/926. поништили одлуку проширеног гр.
Савета од 21. маја о.г. гледе одобрења лицитације за калдрмисање и уједно изашиље г.г. инж. Даку Поповића и Стевана
Радивојевића као представнике овога града у комисију за
увиђај о садашњим радовима но с тим да пре него што приступе увиђају унесу у записник ову изјаву: „Као представници града Новог Сада, одређени у комисију, која има извршити увиђај о досадашњим радовима на калдрмисању улица,
које воде од Царинарнице до Жељезничке станице изјаљујемо
да приступамо увиђају одређеном на основу решења Министарства грађевина од 22. јуна 1926. год. бр. 16584. односно
грађевинске Дирекције од 29. јуна 1926. год. бр. 5596. уз ограду, да се обрачун о досадашњим радовима не може вршити
на терет средстава општине, јер се по чл. 11 зак. о калдрмини само онда може то чинити ако новац неби био употребљен
на калдрмисање улица које воде Царинарници, што овде није случај. Исто тако не могу се трошкови овог увиђаја обрачунати на терет новосадске градске општине, него по чл. 12.
зак. од калдрмнини падају на терет калдрмисаног6 фонда.
6

калдрминског (прим. прир.)

6. ЈУЛ 1926.
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Уједно изјављујемо, да ће новосадска општина законитим
путем тражити, да се измени онај део решења Министарства
грађевина, којим је изречено било, да ће се обрачун извршити на терет новосадске општине.”
2./ Да гр. Савет одма извести предузимаче инжињера
А. Соларовића и Др. Михајла Франка решењем Министарства
грађевина од 22. VI. 1926. број 16584. и решењем Министарства Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и Барању,
број 15079/1926. којима је поништена одлука прош. гр. Савета број 126. од 21. маја 1926. у погледу одобрења лицитације
за калдрмисање улица од Царинарнице до Жељезничке станице с тим са се даљи рад по наредби грађевинске Дирекције број 5596/1926. одмах обустави и да ће се путем комисије
увиђај на лицу места установити, колико су урадили уз напомену, да су то учинили неовлаштено, пошто су радове отпочели пре него што је Министарство одобрило одлуку гр. Савета па према томе само на свој ризико радили а нико није
био по закону овлаштен да их уведе у посао пре решења Министарства.
3./ Да се хитно путем грађевинске Дирекције у Новом
Саду поднесе Министарству представка са предрачуном са
калдрмисање Царинске, Мађарске и Матијине улице малом
базалтном коцком а пут од Жељезничке улице почевши од
Жељезничке станице и простор пред њом керамитом и да се
поменуто Министарство умоли: а./ да хитно одобри измену и
допуну предрачуна за калдрмисање одобреног 1. септембра
1925. број 18568 по предлогу овог прош. гр. Савета а у смислу чл. 4. и 6. закона о калдрмнини с тим са се на терет калдрминског фонда новосадске општине најпре сврше сви радови, а калдрмисање т.зв. нове улице да се одгоди за 1927.
год. пошто сада нема ни могућности за калдрмисање т.зв.
нове улице и неће бити потребно док не буде готов нов мост,
док је прешна и неодложна потреба калдрмисања простора
пред жељезничком станицом и даље до садање Царинарнице,
пошто су простор пред Жељезничком станицом и те улице
биле тако рећи непредходне и пошто су већ отпочели радови
на калдрмисању па би се морали и довршити иначе би те улице, у којима је сада највећи промет остале још дуго раскопане.
б./ Да омогући што бржи распис лицитације за наставак радова на калдрмисању по изнесеном и допуњеном предрачуну и да распис лицитације повери овој општини по одредби чл. 6. и 10 Закона о калдрмнини уз контролу Грађевинске Дирекције, а уколико би ипак био Грађевинској Дирекцији поверен распис лицитације, да то буде уз суделовање представника ове општине.
3./ да измени своје решење од 22. VI. 1926. бр. 16584.
у том делу, у којем је наређено, да се досадашњи радови на
калдрмисању обрачунају на терет средстава ове општине,
јер је то наређење у противности са чл. 4, 5, и 6 и 11 закона
о калдрмнини од 31/XII. 1911. пошто су ти радови извршени у улицама, које воде ка Царинарници, само је кривицом
неких општинских органа тај рад издат предузимачима пре
надлежног вишег одобрења но зато не треба казнити целу
општину у чије име је Проширени гр. Савет 15. јуна о.г. под
бројем 188 изјавио, да нико није био овлаштен увести предузимаче у посао пре надлежног одобрења лицитације и да су
према томе предузимачи радили на свој ризико, због чега
нема разлога да ова општина буде осуђена и то пре него што
је била саслушана; по чл. 11 Закона о калдрмнини пак може
Министар Финансија осудити општину да врати узете суме
само у том случају, ако новац не би био употребљен на калдрмисање улица, које воде ка Царинарници, што овде није
случај, па због тога и ове √не√надлежно издате радове пла-

170

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

тити из фонда калдрмнине, као што ће се отуда платити и
продужење тих радова после лицитације и да поништи онај
део одлуке Грађевинске Дирекције у Новом Саду бр. 5596/1926.
у којој је изречено да ће комисијске трошкове за увиђај досадашњих радова на калдрмисању сносити новосадска општина пошто се по чл. 12 Закона о калдрмнини и ови трошкови имају платити из прихода калдрмнине.
У колико пак у року од 30 дана, рачунајући од дана,
када је Градској Управи достављен акт Министарства Грађевина бр. 16.584. од 22. VI. 1926. и акт Грађевинске Дирекције бр. 5596/1926. не би стигла повољна одлука Министарства Грађевна у погледу снижења трошкова за досадање радове на калдрмисању или би стигао неповољан одговор, да
се поднесе жалба Државном Савету са петитумом под в./ и
г./ тачке 3. ове одлуке.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 198.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвату скупштину за оверовљење записника позива
Грују Грчића, Милутина Стојковића и Миту Грујића на
дан 10. јула у 10 сати пред подне у бележничко звање.
Након прочитања оверовљава се 10. јула 1926. год. у 10 сати пре подне.

Јован Лакић, с.р.
Вел. бележник.

Милутин Стојковић, с.р.
Мита Грујић, с.р.

Др. Миловановић, с.р.
гр. начелник.

ЗАПИСНИК
Вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 21. јула 1926. 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, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан,
Др. Јован Стејић, гл. физик, Стојан Стакић, гр. поч. Саветник, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш,
гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр.
подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, Јосип Пајц, гл. благајник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Лука Бајић-Миканов, Димитрије Бјелић, Велимир
Бугарски, Влада Влашкалић, Мила[н] Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Драгољуб Димитријевић,
Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Др. Радосав Илић, Васа Јовановић, Сава
Керац, Мита Клицин, Станко Лазић, Јован Латинчић, Лука Летић, Др. Коста Мајински, Јован Милак, Петар Милак, Владимир Миодраговић, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Пера Палковљевић, Стеван Писаревић,
Др. Милорад Попов, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Цвета Продановић, Тома Ракић, Коста Симин,
Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Фрања Цидлик.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број: 199.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, градски начелник, поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара за данас исправно сазвату ванредну гл. скупштину проширеног Савета града Новог Сад; вођење записника
поверава Јовану Лакићу, вел. бележнику, а говорнике да
бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 200.
адм. 23913. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
отпис Министарства Унутрашњих Дела број 12991 од 3. јуна
1926. којом су одобрени гр. статути о активним и пензијским принадлежностима градских чиновника.
Градски Савет предлаже проширеном градском Савету, да овај отпис узме за знање, да одобрене статуте према
11 параграфу XXI. зак. чл. из год. 1886. објави, √да упути гр.√
Савет, да поступи према одобреним и објављеним статутима
и да поднесе извештај након спровађања овога отписа.
Предлог заједничке седнице економског, правног и финансијског одбора гласи пак онако како је у одлуци наведено.
После прочитања оба ова предлога је одређено гласање
устајањем и прво је стављен на гласање предлог гр. Савета
за који је гласало 17. чланова а затим предлог економског
одбора за који је гласало 29 чланова проширеног Савета.
Према томе је предлог заједничке седнице економског,
правног и финансијског одбора већином гласова примљен и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узима на знање и по одредби параграфа 11 законског чланка 21/1886. публикује статут о активним принадлежности[ма] градских службеника,
тако како га је одобрило Министарство Унутрашњих Дела,
Оделења за Банат, Бачку и Барању решењем од 3. јуна 1926.
бр. 12991. с тим, да се по истеку рока за публикацију приступи извршењу.
2.
Против оног дела решења Министарства Унутрашњих
Дела, Оделења за Банат, Бачку и Барању од 3. јуна 1926. год.
бр. 12991. којим је одобрен статут о пензијским принадлежности[ма] гр. службеника са октројкама у чл. 4. алинеја 3. и
9, чл. 10 тач. 4. чл. 34 и 39 има се поднети Министарству
Унутрашњих Дела представка с молбом, да преиначи своје
решење из ових разлога:
Што је по одредби 3 алинеје параграфа 12. зак. чл. 21
из 1886. Министарство требало најпре ставити свој захтев
овој општини, да попуни евентуалне празнине и изврши
измене у поднесеном статуту, о пензијама гр. службеника и
тако дало прилике, да се увери о потреби тих измена и допуна, а ни у ком случају није могло унети октројке, којима се
ограничава законом зајемчена самоуправа општине и уз то
јој се намећу терети за пензије, који већ сада износе око двамилијона динара дакле 50 % општинског приреза. По другој
алинеји параграфа 12. зак. чл. 21 из 1886. могло је Министарство одрећи привремено или коначно да одобри статут, али
да је то учинило дужно је било да образложи своју одлуку.
Пошто решење Министарства у погледу статута о пензијама није у складу са параграфом 11 и 12. зак. чл. 21 из
1886. потребно је да се оно преиначи и да се статут о пензији донесе у пуном складу са законом, а на име:
А./ Да остане у снази она стилизација 3 алинеје 4 чл.
статута о пензији, коју је усвојио прош. Савет 29. децембра
1925. пошто се њоме хтело аналогно чл. 246. закона о чиновницима грађанског реда, да изрече, да ће погодност двоструког рачунања важити само за оне, који буду учествовали у
будућим ратовима. У колико би пак Министарство остало
код своје редакције, т.ј. да место футурума буде презенс и
перфектум, да се у 5 глави: „Прелазна наређења” после чл.
33. дода чл. 34. који би овако гласио: „Одредбе чл. 4. алинеје
3 овог статута важе само за оне гр. службенике, који буду
учествовали у будућим ратовима.”
Уколико би овај члан био дометнут помериће се бројеви
наредних чланова т.ј. чл. 34. постаће 35. и т.д. Док Држава
пак не призна двоструко рачунање година проведених у Аустријској војсци за време рата не може то учинити ни ова
општина.
Б./ Да 9 алинеја чл. 4. статута о пензији остане у првобитној редакцији по решењу Проширеног Савета од 29. децембра 1925. пошто у решењу Министарства нису таксативно побројане оне норме из закона о државним чиновницима,
које би Проширени Савет имао примењивати при урачунавању година проведених у државној или другој самоуправној
служби, па се према томе незна, које су те норме и како би
се имале примењивати, а одредбе закона и статута морају
бити потпуно јасне. Општина мора знати, какве ће терете
примити због тих норми и мора у погледу урачунавања година службе, док јој се не врати право избора чиновника, имати
одрешене руке, пошто би се могло десити да јој се шиљу све
старији чиновници, који би после кратког времена одлазили
у пензију, и тако знатно повећавали општинске издатке.
В./ Да се у чл. 10. уз одредбе, када се мора чиновник
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ставити у пензију не умеће се ова реченица: „4 Ако звање
односно службу без своје кривице из других разлога изгуби”,
- пошто таке одредбе нема ни у државном закону о чиновницима. Служба се по пропису не може изгубити без кривице,
изузев случај редукције, који је предвиђен у чл. 10 тач. 3. новог градског статута. Речи „из других разлога” нису јасне и
могли би послужити, да се на основу таке нејасне одредбе
пензионишу здрави, способни и исправни чиновници чиме
би се дакако општина теретила непотребним издацима. Таки издаци тешко падају већ и Држави па г. Министар Финансија тражи, да се здрави и способни пензионери врате у службу. Чиновници се могу и морају пензионисати само из оних
разлога, који су таксативно побројани у статуту као што су и
у чл. 141 државног закона о чиновницима таксативно набројани.
Да би чл. 10 у том погледу био потпуно јасан и у складу
са чл. 141 закона о чиновницима грађанског реда допуњују
се одредбе, када се мора чиновник ставити у пензију и цео
одељак има да овако гласи:
„Мора се службеник ставити у пензију и пре навршеног
потпуног броја година службе ако по општим прописаима
/чл. 8. овог статута/ има право на пензију:
1./ Када наврши 65. година живота
2./ кад због болести и после истека градским организационим правилником одређеног рока од године дана остане
неспособан за службу:
3./ кад му се звање укине па се после истека 12 месеци
не постави на положај, који је у свему раван његовом досадашњем положају; ако пак овај положај не прими, губи право на пензију, но за ових 12. месеци докле се не постави на
нов положај, службено ужива своје потпуне принадлежности
и дужан је радити послове своје или сродне струке, који одговарају његовом досадашњем положају.
4./ када падне под старатељство или стечај, или када
је над њим продужена очинска власт;
5./ када службеник буде по одредбама посебног правилника три пута узастопце или шест пута у току службе слабо
оцењен.
Г./ Да се измени чл. 37. у редакцији Министарства у
колико би било у 5. глави уметнут нов члан под бр. 34. по
предлогу под 2./ тада би члан постао 38 и гласио би овако:
„Градским службеницима, који су се на дан ступања на
снагу овог статута затекли на положајима, који су у смислу
старог гр. статута били скопчани са правом пензије, рачунаће се све до 1. јануара 1926. по одредби параграфа 8. старог
статута седам месеци службе за осам, у колико имају за то
услове по одредбама тога параграфа.
Сем тога ће се гр. службеницима, који су били у служби
године 1896. као и онима, који су били у служби године 1905.
и 1906. ове године двоструко рачунати на основу начелних
одлука Муниципалног Одбора од 4. фебруара 1897. бр. 40/
2278 из 1897. и од 13. маја 1909. бр. 91/11851 из 1909. како
је рачунато и оним гр. службеницима, који су већ пензионисани и били су у служби године 1896. односно године 1905.
и 1906.”
Чл. 37. по редакцији Министарства јесте правна немогућност, јер би по тој редакцији остала на снази два статута,
пошто би се чиновницима дала могућност, да искоришћују
стечена права по старом статуту, а да се не каже јасно: која
су то „стечена права”. На тај би начин чиновници били у положају да траже отпремнине и пензије већ после навршене
5-те године службе и да ипак уживају додатке на скупоћу по
новом статуту. Не може поред новог статута постојати стари,
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него се у новом статуту морају таксативно набројати стечена
права, а по редакцији Министарства општина би била предмет експлоатације, јер се њоме дозвољава по слободном избору.
Потпуно је пак немогућа 2 алинеја чл. 37. у редакцији
Министарства, јер се њоме хоће накнадно, да се санкционишу пензионисања, која су правилно и са одобрењем надлежних фактора извршена, на основу одлуке бр. 82/26854 од
23. августа 1924. Ова одлука није интерлокуторно решење,
него је прави акт партикуларне легислативе, базирано на 11
параграфу 21 зак. чл. из 1886. пошто су њоме измењене поједине одредбе старог градског пензионог статута /уведено
је, да се пензије стичу после 10 година службе, да се израчунава исто онако као и државним чиновницима по плати
основној, положајној и редовној станарини, да се за првих
10. година службе даје 50 % у име пензије и т.д./ а уведени
су и додатци на скупоћу аналогно закону о државним чиновницима, што по старом статуту неби могли уживати гр.
пензионери.
Одлуком бр. 82/26854. од 23. августа 1924. измењен је
и допуњен потпуно легалним путем стари гр. пензиони статут као што је био правило измењен и одлуком бр. 102/12.636.
од 22. маја 1920. Пошто је дакле одлука бр. 82/1924. акт
партикуларне легислативе, то је постао саставни део старог
статута, на основу чега су пензионисања вршена потпуно
правилно па стога није потребно да се од чл. 37. накнадно
сматрају као, да су обављени по новом статуту, који није постојао док су та пензионисања свршавана. То би значило да
се син родио пре оца! Стога је сасвим излишна и ретроактивна изнимка из чл. 38 овог статута, ван ако се неће оваквим
изнимкама да оживи и оно што је пресудом Државног Савета бр. 44446/1925. било поништено.
Д./ Да чл. 38/ односно чл. 39/ добија ову редакцију:
„Овај статут стаје на снагу 1. јануара 1926. и од тога
дана губи снагу статут одобрен од Мађарског Министарства
Унутрашњих Дела под бројем 66494/В.М. 1917. од 9. јула
1917. као и измене и допуне тога статута, донесене одлуком
Проширеног Савета бр. 102/12.636. од 22. маја 1920. одобрене решењем Министарства Унутрашњих Дела, Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца, Оделење за Банат, Бачку и Барању бр. 10927 од 13. септембра 1920. и одлуком Проширеног
Савета број 82/26854. од 23. августа 1924. одобрене решењем
Министарства Унутр. Дела Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца Оделење за Банат, Бачку и Барању бр. 25399/1924.”
Разлози за овакву редакцију чл. 38 од 4 чл. 39. налазе
се по[д] Г./
Уједно се на основу чл. 18. и 23. зак. о Државном Савету и Управним судовима има поднети жалба Државном Савету против октројака у чл. 4.3. и 9 алинеја /10 т. 4. чл. 37.
и 38, статута о пензији градских службеника извршеним
решењем Министарства Унутр. Дела Оделење за Б.Б.Б. бр.
12.911 од 3. јуна 1926.
Градски Савет се овлашћује, да повуче жалбу код Државног Савета у колико би Министарство Унутрашњих Дела
у целости уважило представку Проширеног Савета против
октројака у статуту о пензијама.
Упућује се градски Савет, да изради и поднесе Проширеном Савету на одобрење правилник о оцењивању градских
службеника служећи се одредбом главе пете /чл. 72-87/ закона о чиновницима грађанског реда од 31. јула 1923. год.
О овоме се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
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Број: 201.
адм. 23339. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
свој предлог и предлог мировинског одбора у предмету пресуде Државног Савета бр. 44446./1925. од 6. априла о.г. којом
се поништава решење Министарства Унутрашњих Дела под
бројем 9477/925. од 10. јуна 1925. и с тим у вези наређења
Мин. Унутр. Дела Оделења за Б.Б.Б. под бр. 10632/1926. у
ствари пензије Др. Жарка Стефановића, пенз. гр. начелника.
Предлог мировинског Одбора гласи онако, како је у одлуци наведено и гр. Савет прима овај предлог с том изменом
да се Др. Жарку Стефановићу урачунају и 4 ратне године
дупло и то према параграфу 16 гр. пензионог штатута и законске наредбе некадашњег Угарског Министра Председника под бр. 4401 од 10. децембра 1915. и да се за урачунавање у пензију узме још и функционални додатак од 2000 дин.
према одлуци прош. гр. Савета број 102/1920. године.
Према томе би му се имало за основ рачунања пензије
узети са додатком 4 ратне године 38 година те би имао да
добије у име пензије 100 % своје последње уживане положајне плате 1 категорије III. групе.
36.000 Дин.
редновне станарине
3.600 〃
личног функтионалног додатка
2.000 〃
Свега
41.600 〃
Мита Клицин, члан прош. Савета, жели, да дâ потребна
разјашњења уз предлог мировинског одбора. Одлуком број
102 од 1920. је измењен мировински статут тако, да се и овај
функционални додатак урачуна у пензију, или је то стављено
ван крепости одлуком 82/1924. којом је изречено, да се за
пензију могу узети само плата основна, положајна и редовна
станарина. Аномалија је била, да је и 1920. год. узет за пензију функционални додатак, када већ по самом називу - припада за време вршења службе. Ратне године не може, да уважи,
јер се њихово [у]рачунавање базира на закону Грофа Тисе, на
основу којега су многи Срби за време рата па и сам говорник
интернирани и услед тога претрпио многе материјалне штете
а сада, да се на основу тога истога закона дају некоме погодности. Ово не сматра етичким и за тај предлог не може гласати. Закон о чиновницима предвиђа дупло рачунање година
службе, али само за будуће ратове. Примећује, да нема сведочанства о годинама проведеним у рату, већ да су неки сведоци исказали, да је био и то 1914. и 1915. год. не на фронту
већ код Црвеног Крста у Новом Саду.
Јован Лакић, вел. бележник, вели, да је званична сведоџба издата Др. Жарку Стефановићу о годинама проведеним у рату.
После овога је стављен на гласање устајањем прво предлог гр. Савета за који је гласало 13. чланова а затим предлог
мировинског одбора за који је гласало 31 члан прош. Савета.
Према томе је предлог мировинског одбора већином
гласова примњен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Приширени градски Савет узима на знање пресуду Држ.
Савета број 44446/925. којом је поништена одлука прош. гр.
Савета од 29. јануара 1925. број 20/скуп. зап. 1925. односно
решење Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Банат,
Бачку и Барању број 9477/1925. у погледу √пензије√ бившега гр. начелника Др. Жарка Стефановића и утврђује на основу званичних података ово:
1./ да је Др. Жарко Стефановић ступио у државну службу 15. јуна 1897. као чиновник код новосадског √среског√
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Суда, где је остао до 7. децембра 1901. год.
2./ да је у службу овога града ступио 8. децембра 1901.
и у њој остао све до 31. јануара 1919.
3./ Да је прешао у Држ. службу 1. фебруара 1919. код
Одсека Исхране при Народној Управи у Новом Саду а по том
при Министарству за Исхрану и Обнову Земље где је остао
до 10. априла 1922. године када је пензионисан и
4./ да се вратио у службу овога града 1. августа 1922.
у својству гр. начелника и да је у тој служби остао све до 31.
јануара 1925. када је на своју молбу решењем прош. Савета
од 29. јануара 1925. број 20 стављен у пензију.
Према томе урачунава се Др. Жарку Стефановићу у године службе за пензију:
1./ време од 15. јуна 1897. до 31. марта 1922. када је
пензионисан у својству Директора одсека исхране, што износи 24. године, 9 месеци и 15 дана.
2./ време од 1. августа 1922. до 31. јануара 1925. које
је провео у својству гр. начелника, што износи 2 год. и 6.
месеци, укупно дакле 27. година 3 месеца и 15 дана, чему се
додаје још и време проведено у својству пензионисаног Директора Исхране од 1. априла до 31. јула 1922. пошто према
√извештају√ Обл. Фин. Дирекције број 56695/од 1926. није
за то време примио пензију, то је с тим укупно време његове
службе 27. година 7 месеци и 15 дана или округло 28. година.
Обзиром на то, да је Др. Жарко Стефановић стекао
право, да му се по одредби параграфа у старог гр. пензионог
штатута који није био укинут одлуком прош. гр. Савета број
82/1924. рачунају сваких 7 месеци активне службе за 8. додаје му се на том основу још 48 месеци или 4 године те стога
има 32 године службе за пензију.
Сем тога у смислу одлуке муниципалног одбора од 15.
маја 1909. број 91/адм. 11851 из 1909. урачунају му се године 1905. и 1906. двоструко у име признања за учешће у
т.зв. „Народном Отпору” те му се на основу тога додају још 2
године, што чини укупно 34. год. службе.
Према томе √се усваја√ Мировинског одбора предлог,
да се на основу одлуке прош. Савета од 23. августа 1924.
број 82/ Др. Жарку Стефановићу по његовој положајној плати 3 групе I. категорије и станарине од дин. 3600 у име пензије за првих 10 година одреди 50 % а за сваку даљу половину године по 1 % укупно 98 % што износи
од положајне плате
35280 дин.
од редовне станарине
3528 〃
Свега
38808 〃
Сем тога се на основу одлуке проширеног гр. Савета
број 82/1924. признаје Др. Жарку Стефановићу право на
личне и породичне додатке на скупоћу по одредбама чл. 7.
уредбе [о додатцима] на скупоћу држ. пензионера из 1924. и
то у име личног додатка 98 % од дин. 13.200 што износи дин.
12.936. годишње све дотле, док не наступи случај предвиђен
у чл. 250 зак. о чиновницима грађанског реда, а породични
додатак на скупоћу уживаће само у том случају, ако искаже
да не постоје случајеви из чл. 12. √уредбе√ о додатцима на
скупоћу држ. пензионера из 1924.
Овако установљене пензијске принадлежности имају се
исплаћивати Др. Жарку Стефановићу почевши од 1. августа
1926. пошто по одредби чл. 152 зак. о чиновницима грађ.
реда од 31. јула 1923. пензијске принадлежности теку од 1
дана наредног месеца иза дана када је наступио случај по
којем се пензија одређује.
Функционални додатак од 2000 дин. који је Др. Жарко
Стефановић уживао као гр. начелник, не може се рачунати
у пензију, пошто је одлуком прош. гр. Савета бр. 82/1924.
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изречено, да се пензија може установити само по плати положајној и основној и редовној станарини а сем тога имају
пензионери само личне и породичне додатке на скупоћу а не
и функционалне додатке. Не може се уважити захтев Др.
Жарка Стефановића, да му се двоструко рачуна време, које
је у току светскога рата од 1914. до 1917. провео у Аустроугарској војсци пошто нема законског прописа, по којем би
се могло то време двоструко рачунати, а по закону о чиновницима грађ. реда чл. 246. моћи ће се двоструко рачунати
само оно време, које ће се провести у будућим ратовима.
О томе се градски Савет и Др. Жарко Стефановић, изводом из записника извештавају.
Број: 202.
адм. 27693. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
предлога Мите Клицина, члана прош. гр. Савета ради измене
друге алинеје параграфа 9 гр. орг. статута.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет уважава предлог, те према
њему √мења√ другу алинеју параграфа 9 гр. организационог
статута, која измењена има да гласи:
„Редовна скупштина држи се сваког месеца у радни
дан и то по могућству сваког другог четвртка у месецу а по
правилу у 4 часа после подне.
Ако би другог четвртка у месецу био какав празник
одржаће се редовне скупштине сутра-дан.”
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 203.
адм. 7774, 12244, 17975, 18048. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
дописа Дирекције Пошта и Телеграфа од 8. фебруара 1926.
број 5323/1926. којим саопштава, да је вољна успоставити
на Ченејским салашима неерарну пошту четвртога разреда
са јавном телефонском говорницом, уколико би Савет за пошту осигурао потребне просторије и ако пронађе лице, које
би на ово место компетовало.
У доставно окружје ове поште спадали би Камендински
салаши, Клиса, Ченејски салаши, Мали Јарак, Римски Шанчеви и Жељезничка станица. Ова пошта вршила би потпуну
предајну службу т.ј. преузимала би: писма, дописнице, тисковине, робне огледе, препоручена писма, вредносна писма,
пакете, пошт. упутнице, чековне уплатнице, и телеграме а
становници могли би са јавне телефонске говорнице обављати своје градске и међуградске телефонске разговоре.Служба испоруке ограничила би се на испоруку непрепоручених т.ј. обичних писмоносних пошиљака, доставница
и обавести књижених пошт. пошиљака /препоручена писма,
вредносна писма, пакети, пошт. и чекови. упутнице/ теле-
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грама и телефонских позива.
Поштански материјал примила би и предавала би ова
пошта Амбулантној пошти Нови Сад-Тител /162/ на жељезничкој станици Римски Шанчеви.
Поштар може бити и стручно не спремно лице, које је
старо 21 годину /евентуално најмлађе 18 година, но за таково имају родитељи преузети јамство/ Држављанин наше
Краљевине, доброг моралног и политичког понашања, душевно и телесно здраво и да је свршило бар 2 разреда средње,
односно грађанске школе.
За вршење дужности поштара уживао би поштар трошак за издржавање поште од год. 225 Дин. писарнички паушал, од год 45. Динара и додатак на скупоћу од год. 4455.
Дин. т.ј. свега годишње 4,725. Динара. Из ове суме имао би
плаћати кирију, набављати потребите писарничке потребнине, те огревни и расветни материјал и држати писмоношу, који би бесплатно вршио испоруку горе поменутих пошиљака.
Инвентарне предмете као и потребите обрасце ставила
би му на располагање поштанске управа бесплатно.
Сем горњих принадлежности примио би још награду за
пренос поште, уз коју би морао вршити размену /пријем и продају/ поште на Жељезничкој станици Римски Шанчеви пешаком.
Ова награда овисна је од удаљености саме поште до станице и од тога колико би пута дневно вршио пренос поште.
За пренос 1 пут дневно на растојању од 1 клм. награда
је 2400 Динара а до 2 клм. 3000. Динара на годину дана.
За пренос преко 2 пут дневно до 1 клм. награда је 3000.
Динара а до 2 клм. 3600 Динара на годину дана.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, прихваћа предлог да се распише лицитација а место нека се за сада прими,
које је предложено, па ће се то по потреби и променити.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на темељу горњега а након
саслушања економског и финансијског одбора решава да се
имаде отворити на Ченејским салашима неерарна пошта IV.
разреда.
Просторија за пошту ће се сместити у згради капетаније на Ченејским салашима.
Поред своте, коју ће поштар добијати од Државе проширени градски Савет одређује, да се имаде износ од 20.000.- Динара годишње унети у прорачун за год. 1927. за плату поштара.
Градски Савет се упућује, да распише сходно према
упутствима Дирекције Пошта и Телеграфа стечај на поштанско место.
Поштар је одговоран материјално за сваку штету насталу.
О овоме се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 204.
адм. 23182, 23998, 23999. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
Одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Славка Грујића и другова ради продаје градског земљишта
иза Темеринске капије на т. зв. 18 к.ј. за изградњу кућишта.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања одбора за
поделу сиротињских плацева као и економског и финансиј-
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ског одбора додељује на вечито градско земљиште иза темеринске капије на т. зв. 18 кат. јут. у површини од 200 кв. хв.
следећим лицима:
1./ Славку Грујићу, трговцу
2./ Божидару Бугарском, ратару,
3./ Стевану Коларском
4./ Јелени уд. Милана Крстића, дом.
5./ Николи Белићу, трговцу,
6./ Анатолију и Еми Британов, чин.
7./ Стевану Пете, капетану брода
8./ уд. Кристини Латинчић,
под следећим условима:
1./ Куповна цена се установљава у своти од 2000. Динара са сваки плац.
2./ Куповна цена се имаде уплатити у две рате и то:
прва рата /прва половина куповне цене/ имаде се уплатити
у градску благајну у року од 8 дана рачунајући од уручења
купопродајне одлуке а друга пак рата /т.ј. друга половина
куповне цене/ имаде се уплатити најкасније за две године а
рачунајући од дана уручења купопродајне одлуке.
3./ На купљеном земљишту дужан је купац да подигне
зграду у року од 2 /две/ године дана рачунајући од дана уручења одлуке о продаји плаца. Ако у року од две године не подигне зграду губи права на земљиште, а уплаћена цена ће се
вратити без камате а земљиште прелази у власништво града.
4./ Земљиште у терену ће се доделити купцима тек онда,
када буду поднели молбу за изградњу куће и то оним редом,
како буду молбе стизале за издавање грађевне дозволе, како
је то према градском грађ. нацрту предвиђено.
5./ Уколико је земљиште засејано, имаде се купац са
закупником намирити те нема права од града тражити никакву оштету.
6./ Продаја плаца је забрањена. У нарочито оправданим случајевима дозволу за продају поделиће проширени гр.
Савет.
7./ Купац и правни његов наследник дужан је тачно о
свом трошку извршавати све наредбе, које му буде ма која
власт из здравствених разлога или обзира јавне сигурности
од пожара као и грађевна власт приликом издавања грађевне дозволе издавала буде.
8./ Купац и правни наследник његов дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из неодржавања ових уговором постављених услова.
9./ Сви трошкови око продаје земљишта терете купца.
10./ Све спорове из овог купа односно продаје поменутог земљишта решава Срески Суд у Новом Саду.
11./ Купљено земљиште имаде да служи једино за изградњу куће за становање, те не сме никако бити употребљено у друге сврхе, купац ће моћи грунтовно спровести земљиште тек онда на себе, када на истом кућу сагради.
12./ Обавезе садржане у тачкама 1, 3, 6, и 11 имају се
грунтовно укњижити.
13./ Сваки купац има на купљеном земљишту за месец
дана рачунајући од дана пријема дозволе за градњу отпочети
зидати кућу и за пет месеци је под кров ставити.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 205.
адм. 20522, 20129, 23455. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
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одбора за финансије и прорачун призив равнатељства Гранд
Хотел Слободе д.д. и Браће Вагнер, кафанара и гостионичара
против одлуке градскога Савета од 15. маја 1926. год. број
17896/адм. 1926. којом им је установљена закупнина за овогодишњу летњу сезону и то Гранд Хотел Слободи Д.Д. 11.000
Динара а Браћи Вагнер 8.000 Динара.
Призивом нападају решење градског Савета те траже,
да им се закупнина снизи.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског и финансијског одбора изриче, да призив Браће Вагнер
и равнат. Гранд Хотел Слободе д.д. одбија с разлога што је
овакав приход предвиђен у градском прорачуну за ову годину. Градски Савет је надаље имао у виду општу економску
кризу, те је закупнине за ову годину према лањској години
знатно снизио, и то Гранд Хотел Слободи од 16.000 на 11.000.
Динара а Браћи Вагнер од 10.000 на 8.000 Динара.
С тога нису могуће никакове измене.
О овоме се извештавају изводом из записника призиватељи као и градски Савет.
Број: 206.
адм. 21799, 26231. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Константина Цвејића професора, да му градски Савет
дозволи накнадну уплату друге рате за додељени му чиновнички плац, а коју је имао уплатити у градску благајну до 31.
децембра 1926. год.
Молбу своју образлаже тешким материјалним стањем.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мњења економског и финансијског Одбора усваја молбу молитеља Константина Цвејића, професора, те му дозвољава да у најкаснијем року од 30 дана иза уручења ове одлуке уплати у градску благајну заостатак куповнине за продато му земљиште. У
противном случају изгубиће молитељ земљиште.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број: 207.
адм. 22539. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Андрије Мирковића, да му градски Савет дозволи да
може продати своју започету градњу на плацу који је добио од
града иза Јодног Купатила. Своју молбу образлаже тешким
материјалним приликама у које је запао усљед ове градње.
Извештај градског грађевинског Одељка, да је Андрији
Мирковићу издата дозвола за градњу куће иза Јодног Купатила на парцели број 8 и да је градња у току.
Предлог градског Савет је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мњења еко-
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номског, финансијског и правног одбора изриче, да из разлога у молби наведених усваја молбу Андрије Мирковића и
дозвољава му да може продати Др. Михајлу Рајковићу, одв.
лекару √земљиште иза Јодног Купатила парцела број 9 са
започетом градњом куће.√
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 208.
адм. 22482. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Милана Зорића, апелационог судије којом моли промену
првобитно додељеног му плаца парц. бр. 15. у блоку I. са плацем бр. 4. у блоку XXV.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мњења економског и правног одбора као и одбора за раздеобу чиновничких плацева усваја молбу молитеља Милана Зорића, судије апелационог √суда√, те му у место њему првобитно додељеног плаца парц. бр. 15. у блоку I. додељује плац парц.
бр. 4. у блоку XXV. у Лиману √од 199 кв. хв.√ с тиме, да сви
остали услови садржани у одлуци градског Савета која говори о купопродаји пређашњег плаца остају на снази.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број: 209.
адм. 26155. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Бранка Чобанића и другова наследника пок. Душана
Чобанића, да им градски Савет дозволи продају плаца који
је додељен био Душану Чобанићу обућару иза Каменичке капије парц. број 55. на коме плацу је кућа саграђена.
Извештај градског грађевинског одељка, да је на плацу
иза Каменичке капије парц. број 55 кућа заиста саграђена и
да је под кровом.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању економског,
финансијског и правног одбора усваја молбу молитеља Бранка Чобанића и другова му наследника пок. Душана Чобанића и дозвољава им, да могу продати плац иза Каменичке капије парцелу број 55 који је додељен био пок. Душану Чобанићу а на ком плацу је кућа саграђена.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број: 210.
адм. 25942, 26374. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Ђорђа Николића, рачуновође Апелационог Суда и Петра
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Јана, држ. чиновника, да им се дозволи накнадна уплата куповнине за додељене им чиновничке плацеве, а коју су имали
уплатити у градску благајну до 31. децембра 1925. године.
Молбе своје образлажу с тиме што нису у могућности
финансијској, да исплате дугујуће куповнине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мњења економског и финансијског одбора усваја молбе Ђорђа Николића рачуновође Апелационог Суда у Новом Саду и Петра Јана
држ. чиновника, те им дозвољава, да у најкаснијем року од
30 дана иза уручења ове одлуке уплате у градску благајну
заостатак куповнине за продато земљиште, у противном случају изгубиће молитељи земљиште.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број: 211.
адм. 43412, 18733, 29779 од 1925. 7А14. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Милоша Стајића, ћурчије, да му градски Савет отпише
закупнину за заузето градско земљиште на дунавској обали,
које му је издато под закуп одлуком градског Савета број
14980/адм. 1924. а за годину 1924. и 1925. Молбу своју образлаже тиме, што је поплава у мају 1924. године однела му
шупу која је била подигнута на закупљеном земљишту.
Извештај градске ред. капетаније, да наводи молбе Милоша Стајића одговарају истини.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању економског,
финансијског одбора делимично усваја молбу молитеља Милоша Стајића, ћурчије те му за земљиште издато одлуком
градског Савета број 14980/1924. у површини од 4. кв. хв.
установљава закупнину на време од 1. јануара до конца маја
1924. године у своти од 5. Динара по кв. хв. т.ј. 20 /двадесет/ Динара месечно а за остало време му закупнину отписује, из разлога тога што после 1. јуна 1926. год. издато му
земљиште није више употребљавао.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број 212.
адм. 27509. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
жалбе „Штранд” д.д. против одлуке градског Савета од 29.
маја број 17996/адм. 1926. у предмету издавања градског
земљишта у закуп Кости Плавшићу.
Призиватељи у својој жалби тврде, да је градски Савет
издао дозволу Кости Плавшићу за изградњу буде на земљишту, које према закупном уговору припада њима.
Пре мериторног решења призива гр. Савет изаслао је
поверенство на лице места, које је установило, да земљиште,
на којем је подигнута буда, је градско а не закупно. Надаље
је поверенство, констатовало, да је буде подигнута десно од

21. ЈУЛ 1926.

183

пута, који води на Штранд а не лево како је то одлуком градског Савета Кости Плавшићу дозвољено.
Стеван Писаревић, члан прош. Савета, вели, да закупник гостионе „Штранд” д.д. Мане Бубањ плаћа велику закупнину и сада му се поставља конкуренција. Закупник буде нема
тих издатака, те може конкурисати, зато сматра да није правично, да се одобри подизање ове буде.
Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, вели, да се буда
подиже на земљишту, које није закупило „Штранд” д.д. те је
с тога њихова жалба неоснована.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског финансијског одбора изриче, да жалбу „Штранда” д.д.
као неосновану одбија, јер је буда подигнута на градском
земљишту, како је то поверенство установило на темељу исправа /мапе/ и уговора тач. 1. склопљеним са „Штранд” д.д.
Упућује се градски Савет, да у свом делокругу реши
односно установи на темељу чије дозволе је буда подигнута
са десне стране пута а не са леве стране, те кривца на одговорност, позове.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 213.
адм. 22815. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
свој извештај у предмету молбе Фрање Мондовића, гр. послужитеља ради одобрења допуста од три месеца у сврху лечења.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Како је молитељ сведоџбом гр. гл. физика, доказао, да
му је допуст од три месеца неопходно потребан у сврху лечења и да има изгледа да ће за ово време оздравити тако да
ће моћи и надаље вршити своју дужност, то му се према
параграфу 1 статута о поступку са гр. чиновницима који
болују и који су постали неспособни услед душевне или телесне болести одобрава допуст од три месеца почев од 15.
јуна о.г.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број: 214.
адм. 22220, 26240. од 1926.
Економски Одбор из своје седнице од 20. јуна о.г. подноси свој предлог у предмету призива Богдана Грозцића, гр.
пореског официјала против одлуке гр. Савета број 14225./1926.
у ствари припомоћи на одело за 1926. год.
Предлог економског одбора је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет изнимно уважава жалбу Богдана
Гроздића, гр. пореског официјала и решава, да му се исплати мољена разлика припомоћи на одело за 1926. год. у своти
од 2.000 дин.
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РАЗЛОЗИ:
Иако је одлуком прош. гр. Савета од 4. јануара о.г. установљена припомоћ исплаћивана према положају чиновника,
који је заузимао на дан доношења ове одлуке прош. Савета и
на дан исплате, ипак се молба уважава, пошто је молитељ према извештају шефа гр. пореског звања врло савестан и
марљив.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 215.
адм. 20753. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
- на основу мњења пензијског одбора - свој предлог, да се Јосипу Вајсу, благајнику гр. трош. звања установи пензија из
звања а на основу т. 4/ параграфа 26. гр. пензионог статута.
ОДЛУКА.
Овај се предмет скида с дневнога реда с тим, да се поступи према чл. 32 новог статута о пензији.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 216.
адм. 19731. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе ред. капетана Андрије Јуришића ради исплате 1673.50
дин. селидбених трошкова из Петроварадина у Нови Сад.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада одобрава поднесени трошковник за селидбу из Петроварадина, те молитељу
Андрији Јуришићу, ред. капетану установљава у име трошкова за селидбу у паушалној своти од 1.673 /једнахиљадушестстоседамдесет и три/ Динара из гр. дом благајне за 1926.
на терет партије „XL. Непредвиђени издаци”.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 217.
адм. 10964. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јуна о.г. подноси
- на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету
молбе Максима Бошана ради примања у завичајност града
Новог Сада.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Како је молитељ Максим Бошан доказао, да је некажњеног предживота, да као приватан чиновник има толико
прихода да нема бојазни да ће пасти граду на терет и да је
према сведоџби општине Петроварадин број 1353/1925.
онде завичајан, те се прима у завичајност града Новог Сада
заједно са својом породицом с тим, да према чл. 4 гр. статута о пристојби за примање у завичајност града има да плати
у корист гр. сиротињског фонда 95. /деведесетпет/ дин.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.

21. ЈУЛ 1926.

185

Број: 218.
адм. 21540, 23720. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. јула о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе
Роберта Шилингера ради стављања у изглед завичајности града Новог Сада према параграфу 8 зак. чл. L. од 1879. године.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет изриче, да молбу Роберта Шилингера уважава те му ставља у изглед примање у завичајност
града Новог Сада за случај да буде примљен у поданство Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца из разлога:
1./ Роберт Шилингер према добивеним завичајним податцима станује као немачки држављанин на подручју наше
државе од 9. септембра 1908. год. а у Новом Саду од 8. децембра 1910. год. Има дозволу за настањење добивену од гр.
Савета под бр. 7698/1924. и дозволу за стални боравак од
Министарства Унутрашњих Дела Оделење за Б.Б.Б. 2204/1924.
Речени је како у моралном тако и у политичком погледу исправан, а по занимању је члан издржавачке фирме „Шашић
и другови”.
Осим тога имаде Шилингер према извештају гр. ред.
капетаније око 250.000 дин. имовине чисте од дуга те према
томе неће пасти на терет града. За њега су два угледна овдашња грађанина иставили уверење да је у сваком погледу
исправан.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 219.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвату ванредну главну скупштину за оверовљење позива
Др. Миту Арадског, Драгољуба Димитријевића, и Милана Вучкова, чланове проширеног гр. Савета за дан 24. јула
у 11 сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 24. јула 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању града
Новог Сада.

Јован Лакић, с.р.
вел. бележник.

Др. Миловановић, с.р.
гр. начелник.

Оверачи Записника
Драг. Н. Димитријевић, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној гл. скупштини Проширеног савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 4. августа 1926. године.
Председник: Др. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ
градски начелник.
Били су: од стране градског савета: Јован Лакић зам. гр. начелника, вел. бележник, Миливој И.
Вучетић, гр. саветник, Предраг Клицин, гр. саветник, Др. Стеван Дамјановић, гр. саветник, Др. Михајло
Продановић гр. фискал, Јован Кирти гр. инжињер, у замени шефа гр. грађевинског одељка, Станоје
Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Ђорђе Ћеремов гр. физик у замени гр. главног физика, Стојан Стакић,
приседник сирочадског стола и поч саветник, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа,
Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник,
Ранко Славнић, гр. архивар, Јосип Пајц, гл. благајник и Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Лука Бајић-Миканов, Лазар Балаш, Димитрије Бијелић, Петар Брзак,
Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Драгољуб Димитријевић, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Др. Радосав Илић, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић,
Станко Лазић, Александар Нађ, Стеван Летић, Др. Нандор Лустиг, Милан Малетић, Стеван Мијатовић,
Јован Милак, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Пера Палковљевић, Др. Милорад Попов, Др. Јефта
Поповић, Тома Ракић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Јован Ћулум.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број: 220.
Председник Др. Милан Миловановић градски начелник,
поздравивши присутну г.г. чланове Проширеног гр. Савета,
отвара за данас испрвно сазвату седницу ванредне главне
скупштине; вођење записника поверава Јовану Лакићу вел.
бележнику.
Узето на знање.
Референт: Јован Кирти, гр. инжињер.
Број: 221.
адм. 29035. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 3. августа о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у погледу расписивања стечаја за радове око калдрмисања улица,
које воде од Жељезничке станице до Царинарнице, на основу
решења Министарства Грађевина број 19130./1926.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, мисли, да прочитани услови не садрже све што Закон о држ. рачуноводству прописује. Градски фискал треба да прегледа услове и
да их евентуално надопуни према Закону о државном рачуноводству. Сада треба да се одржи прва лицитација, па по
потреби и друга, затим да се поднесе на одобрење. Са жалошћу се констатује, да се је спровађала одлука проширеног гр.
Савета без одобрења. Сматра потребним, да изјави, да проширени Савет није починио незаконитост, која се спомиње у
отпису Министарства Грађевина, већ гр. Савет. Пошло се било законитим путем, састављен је предрачун а Министарство
Грађевина га је одобрило. После је овај предрачун измењен и
тако измењеног је требало опет поднети ради одобрења. Без
овога одобрења се приступило распису лицитације. Прош.
гр. Савет није био о свему извештен. Тако није поднесено ни
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наређење Министарства Грађевина, да лицитације распише
Грађ. Дирекција. Поред свега овога је издат посао. Сада када
су нам раскопане улице смо упућени на Закон. За ово мора
бити неко крив. У вези с овим спомиње, да се проноси, да се
ова ларма диже да би говорник дошао за градског начелника.
Закон и гр. статут прописује, ко има да поднесе на одобрење
одлуке проширеног гр. савета. 15. јуна је комисија проширеног Савета констатовала, да су улице раскопане и проширени гр. Савет је констатовао, да за ово није крив. И поред
тога је рад настављен, све док проширени Савет 6. јула није
наредио његову обуставу. Према гр. статуту се градски начелник има да стара, да ни један гр. чиновник не прекорачи
свој делокруг. Гр. Представници се сматрају као представници градских јавних интереса, без обзира, били они за поједнице повољни или не. Узима на знање отпис Министарства
Грађевина и у начелу прочитане услове за лицитацију с тим,
да се још сравне са прописима закона о државном рачуноводству. Надаље се има проценити досада извршени рад и
поднети проширеном Савету на одобрење.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета вели, да
се мора рећи ко је у овој ствари крив, јер ту није по среди
политичка, него материјална одговорност. Замера, да се позивнице за главну скупштину касно достављају, те представници нису у могућности, да се упознају са предметом и односним законима. Ово се шта више и спречава. Тако је јуче
у мерничком звању примио разјашњења у ствари данашњег
предмета и градски начелник је забранио, да му могу акта
показати.
Др. Милан Миловановић, градски начелник вели, да за
увид у акта треба његова претходна дозвола, па и за сенаторе.
Против његових наређења може се жалити.
Коста Симин, члан проширеног Савета, моли разјашњење о томе, дали је тачно утврђена површина бетона, која
треба да се само поправи и површина, која треба потпуно
нову бетонску подлогу.
Стеван Неранџић, гр. инжињер вели, да је то у плану
тачно обележено и поред тога се види и дневник о раду.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, вели,
да је био у ствари калдрмисања Мађарске улице већ трипут
изигран. Од свега се хоће да створи капитал за борбу и то
нимало моралним путем. Када се покретала дисциплинска
истрага против Николе Плавшића, техничког саветника,
онда је Дака Поповић рекао да су сви чланови сената криви.
После неколико дана се купи нов материјал и окривљују се
други. Представништво је овим другим предлогом било препаднуто и није знало о чему се ради. Овде хоће да се некоме
скрха врат.
Предлаже, да се наређење Министарства Грађевина
прими, да рад што пре отпочне и не праве нове сметње, нека
сваки добро чује предлог, а не после да се изговара да није
чуо или разумео.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета моли гр. фискала, да дâ разјашњење о последицама, ако се данас усвоји
прочитани предлог. Нема ли ту какве материјалне
одговорности, или је пак ваљда нападнута наша автономија.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал вели, да је факт
да су улице разорене и један део поплочан. Предузимачи су
добили посао на лицитацији и радили су док им није то забрањено. Истрага има да обелодани, кога терети одговорност
за отпочети посао. Ако од градских чиновника није нико крив,
онда су предузимачи радили на своју руку и немају права да
траже оштету.
Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета вели,

187

188

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

да је ствар свршена. Када је први пут било на дневном реду
калдрмисање Мађарске улице знао је, да треба да се одобри
и када је по други пут изнешено, био је уверења, да је то и
Министарство Унутрашњих Дела одобрило. Држава даје новаца, па хоће да има и надзор над радом. Има више њих, који
су чланови више одбора, којима је ствар у тачнине позната
и који познају законе, па су требали то овде своједобно рећи.
Сви су журили да се ове улице калдрмишу. Ствар је сада
узела други обрт, тражи се кривац. Зато има времена. Треба
гледати, да се улице што пре доврше.
Стеван Мијатовић, члан проширеног Савета такођер
пожурује изградњу ових улица, јер туда највише пролазе фијакеристи и други који имају посла са жељезничком станицом.
Наводи још пример тешкоће садашњег саобраћаја. Напомиње, да би ове послове требало свршити пре мраза, јер за време мраза бетон се не може метати.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, одбија
сумњичење, да је подигнута неморална хајка против градског
начелника. Овде су прочитани акти Министарства Грађевина и Унутрашњих Дела и свуд се чује да је поступљено незаконито. Овај проширени Савет је орган за изражај воље грађанства а није извршна власт; градски Савет и градски начелник су извршне власти. Истина да су чланови прош. Савета
журили калдрмисање, али гр. Савет треба да зна законит
пут за извађање овога. Градски начелник прима жалбе, и он
је требао да зна, да је жалба против одлуке о калдрмисању
поднесена благовремено, градски начелник је требао да зна
да се ова одлука има поднети на одобрење, градски начелник
је знао за дописе Министарства Грађевина и Грађевинске Дирекције и није о томе известио проширени Савет.
Међутим је настала препирка, те пошто председник није могао да успостави ред, то је скупштинску седницу суспендовао на кратко време.
Пошто је седница настављена, Др. Јефта Поповић, члан
проширеног Савета констатује, да Драгољуб Димитријевић
нема право, јер чланови проширеног Савета не добијају акта
а нису ни извршна власт те им не спада у круг рада, да акта
подастиру Министарству Унутрашњих Дела на одобрење.
Др. Радослав Илијћ, члан проширеног Савета, вели, да
се говори о стварима, које нису на дневном реду. На дневном
реду је само отпис Министарства Грађевина, за који предлаже да се прими, а констатовање кривице нема уже везе са
предметом.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се прими знању отпис Министарства Грађевина и предлог
Савета с тим, да се накнадно сравни са законом о државном
рачуноводству и недостатци попуна. Отварање оферата има
се извршити строго по закону о државном рачуноводству у
присуству економског одбора. Својим разлагањем је хтео да
утврди, да проширени Савет није одговоран за почињене
незаконитости код калдрмисања Мађарске улице. Он је и
лично тангиран, јер се вели, да је ту подигнута неморална
хајка против градског начелника. Овде је место да се то каже, а не бирцуз. Проширени гр. Савет није екзекутива, да
подноси на одобрење своје одлуке. Није знао, да је Министарство грађевина већ септембра 1925. год. одобрило један
предрачун, те је његове измене такођер требало поднети на
одобрење. На примедбу Димитријевића, да је говорник душа
ове куће и да кроз његове руке пролазе сва акта, √вели, да√
то не стоји. Заступа, додуше своје предлоге, те по потреби и
писмено подноси, али није му дужност да надгледа дали је то
све и извршено. У градској кући био је систем, да се један
посао прво сврши и тек онда поднесе на одобрење. Овакав
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посао не одобрава и тражи, да се ради по Закону. На питање
Берната Ернста вели да овде није у питању автономија града. За убирање калдрмарине постоји један нарочити Закон и
по њему се има поступити. Новац калдрминског фонда је
градски а не државни. Овај новац може град употребити под
условима, које закон прописује. Када је дошло наређење Министарства Грађевина, прегледао је односне списе и Закон и
видео је да није по Закону поступљено. То је требао градски
Савет већ пре знати.
Примедбе, које је изнео су умесне, у вези са предметом
и потребне, да се зна, да проширени гр. Савет доноси решења, али их не извршује √сам√ већ гр. Савет.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал предлаже, да се
ова одлука прогласи хитном и одмах извршном без обзира
на апелате а с обзиром, да су послови хитни и да се морају
још пре јесени довршити.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина
је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу решења Министарства
Грађевина бр. 1913[0]/1926. решава, да се на већ започете и
прекинуте радове око калдрмисања керамитом и малим коцкама од базалта улица, које воде од Жељезничке станице до
Царинарнице на Футошком путу са скраћеним роком распише офертуална лицитација.
Уједно по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора установљава следеће услове:
по којима ће се у просторијама гр. куће у Новом Саду
на дан 21. августа о.г. одржати лицитација за издавање у
израду довршења калдрмисања керамитом и малим коцкама
од базалта улица, које воде од Жељезничке станице до Царинарнице на Футошом путу, по решењу проширеног гр. Савета од 18. марта о.г. бр. 7085/1926. и по решењу Министарства грађевина бр. 19130/1926.
1./ Површина од око 2765 кв. мет. има де се обложи[ти] калдрмом из керамита на новој бетонској подлози у
дебљини од 15 цм. Постојећа покварена калдрма из ливеног
асфалта и остатци бетонске подлоге имају се отклонити.
Предузимач мора стари асфалтски материјал градским органима предати и сувишан материјал депоновати по упутствима градског грађевинског одељка, све то до даљине од
3000 м.
2./ Површина од око 549 км.2 7 има се обложити калдрмом из најбољег базалта у малим коцкама на новој бетонској подлози у дебљини од 15 цм. са повишењем нивоа од
око 10 цм. и са изливањем фуга прописном смесом.
3./ Иста калдмра у површини од око 5837 кв. мет. на
делимице постојећој бетонској подлози заједно са исправком
постојеће бетонске подлоге.
4./ Постављање ивичњака са старим коцкастим материјалом на новој бетонској подлози у дебљини од 15 цм. и
дужини од 214 м фуге изливене са смолом.
5./ Поново постављање постојећега ивичњака из стојећег керамита, на новој бетонској подлози и дебљини од 15 цм.
и у дужини од 600 м. фуге испуњене са цементом.
6./ Оправка постојеће калдрме из асфалта уздуж нове
калдрме из керамита т.ј. оправка постојеће подлоге из бетона и преливање асфалта у дебљини од 4 цм. у површини од
99 кв. мет.
7./ по потреби и упутствима гр. грађевинског одељка
7
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имаде се окна канала преместити и целокупни материјал
који остаје од старе калдрме пренети на места, које ће се
одредити до даљине од највише 3000 м.
8./ За све горенаведене радове √имаде предузимач у
понуди дати јединачне цене.
9./ Од свих ових радова√ означено под ставком 1-7 су
већ довршени:
1./ У Царинској улици.
А./ стара калдрма сасвим је израђена у површини од
956 кв. мет.
Б./ израђена је нова бетонска подлога у површини од
72.50 м.2
В./ пошљунканоје 924 м.2
Г./ Ивичњаци поправљени од 86.10 м.
2./ У Мађарској Улици.
А./ стари асфалт је сасвим разграђен у површини од
4432 м2.
Б./ Бетонска подлога поправљена је у површини од
3865 м2.
В./ пошљункано је 3745 м2.
Г./ калдрмисано је 665.15 м2, која површина посута је
шљунком.
3. У Краља Матије Улици.
А./ Стари асфалт је разграђен у површини од 870.83
м 2.
Б./ бетонска подлога поправљена је у истој површини.
в./ Пошљункана је иста површина.
г./ калдрмисана је иста површина.
4./ У колодворском пролазу.
а./ стара бетонска подлога и асфалтни слој разграђен
је у површини од 2681 м2
б./ Израђена је нова бетонска подлога од 921.5 м2
в./ положени нови ивичњаци од 91 м2
10./ За обрачун свих до сад извршених радова образује се једна комисија у коју улазе један инжињер Грађевинске
Дирекције у Новом Саду, један инжињер грађ. одељка града
Новог Сада, који није умешан у досадањи рад по овом послу
и један члан проширеног Савета града Новог Сада с тим да
комисија има да процени извршени рад и депоновани материјал и по тој процени, да се исплати досадањи предузимач,
а та сума да се унесе у окончани рачун са новим предузимачем као мањак. Ако досадањи предузимач не пристане на
процену комисије наредити му да свој материјал однесе са
гради[ли]шта.
Предузимач код израчунавања јединичних цена мора
узети у обзир да јамчи за свој рад за време од 7 година, а
дужан је у томе времену настале све мане бесплатно и без
позива стално оправити. Надаље мора предузимач код своје
колаудације имати у виду да ће му се за овај рад исплаћивати у више годишњим ратама, почевши од године 1927. и то
тако, да ће годишње рате бити једнако велике и плативе
сваке године у две рате и то прва до конца месеца марта, а
друга до конца месеца августа. Предузимач мора у понуди
тачно означити на колики низ година жели да се установи
ово оброчно плаћање, при чему примећујемо, да рок отплате
не може бити мањи од 4 године.
12./ Предузимач имаде у својој понуди јединичне цене
тако установити, као да му се рад плаћа у готовом новцу одмах након израде, а суму, коју тражи ради оброчног плаћања
мора ставити у процентима за сваку пола годину оброчног
плаћања према броју година своје понуде.
Наглашује се али, да град придржава себи право своје
дуговање за ово калдрмисање исплатити у свако доба када
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то зажели у којем случају плаћаће град затражене камате
само до дана фактичне исплате дуговања.
13./ За предузимача важи лицитација чим ове услове и
протокол лицитације потпише, а за градски Савет кад надлежно одобрени буду.
14./ Сваки лицитант пре почетка лицитације полаже
кауцију од 5 односно 10 од сто прорачунске суме у хартијама
од вредности или гарантним писмима према закону о државном рачуноводству.
15./ Предузимач обавезује се да ће по саопштењу одобрене лицитације предузети посао у свему по техничким прописима и наређењима гр. грађевинског одељка извршити за
време од два месеца, рачунајући од дана саопштења од стране гр. савета.
16./ Керамит мора бити прве врсте у димензијама 21/
10. 5/8 сигуран против мраза и киселина мора имати чврстоћу 5000 кг. на 1 кв цм. Подлога керамита има да је из добро
збијеног бетона мешан у мерилу 1:3:5. Керамит мора бити
положен у диагонални, а фуге изливене са смесом од катрана, смоле и брашна од креча.
17./ Мале коцке морају бити из најбоље врсте базалта у
димензијама између 7 и 9 центиметери. Једна коцка из базалта снабдевена са печатом фирме имаде се као узорак пре
лицитације предати гр. грађевинском одељку а сведоџбу приложити понуди. Подлога и изливање фуге као и под тачком 4.
18./ Ако се предузимач не придржава ових услова у погледу израде и употребе материјала гр. грађевински одељак
властан је да уништи сав тако израђен посао.
19./ Предузимач мора имати довољан број раденика и
материјала да би могао посао извршити до уговореног рока,
иначе ће му гр. Савет по реферади град. грађевинског одељка посао одузети и другом предузимачу уступити, а вишак
коштања за довршење посла плаћа се из зараде и кауције
подузимача.
20./ Предузимач мора извршити све измене више или
мање радове него што је наређено и за које му се плаћа понуђена јединична цена.
21./ Ако предузимач погођени посао на уговорено време не сврши и гр. Савет му исти одузме или му рок не продужи плаћаће за сваки дан одоцњења по 1000 динара, која
се казна уноси у окончани рачун.
22./ Предузимач не може погођени посао пренети на
другога без претходног одобрења гр. Савета.
23./ Елементарне непогоде као ватра, земљотрес, бура
и поплава утичу само на продужење рока, а не и на накнаду
штете, то продужење рока одређује гр. савет.
24./ Предузимач је материјално и морално одговоран
за све несрећне случајеве, који би се догодили при извршењу
погођеног посла и то по одредбама земаљских Закона.
25./ Комисија за колаудацију утврђује дан довршења
посла. После тога дана кауција предузимача остаје још као
јамство 7 година. За то време појављене недостатке уклониће предузимач без позива о свом трошку, иначе ће се на то
употребити његова кауција.
26./ Према извештају супер колаудационе комисије
врати ће се предузимачу кауција.
27./ Предузимач је дужан плаћати све државне таксе
и дажбине, које су са овим пословима скопчане па и непредвиђене законом о државном рачуноводству уредбама и наређењима града Новог Сада.
28./ На основу наведених услова склопиће се посебан
уговор са предузимачима, који је дужан да сноси све односне трошкове.
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29./ У случају спора из овога уговора надлежан је Срески Суд у Новом Саду.
У смислу наређења Министарства Грађевина Проширени гр. Савет изашиље у комисију за процењење извршених
радова Инж. Даку Поповића, члана проширеног гр. Савета.
Са извршењем поверава се градски савет. Понуде се имају
отворити у присуству економског одбора, строго по Закону о
државном рачуноводству и правилника за извршење одредаба из одељка „Б”.
Проширени градски савет по саслушању свога правозаступника а на основу овлашћења из § 8 т. ХХ зак. чл. од
год. 1801.8 у важном гр. интересу проглашује ову одлуку хитном и одмах извршном без обзира на евентуалне апелате.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Грађевина.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 222.
Пошто је дневни ред данашње ванредне скупштине
Проширеног савета града Новог Сада исцрпљен, то председник затвара данашњу ванредну главну скупштину и за оверовљење записника позива
Косту Живојновића, Станка Лазића и Велимира Бугарског чланове проширеног гр. Савета за 6. август у 11 сати у
бележничко звање града Новог Сада.
После прочитања оверовљава се 6. августа 1926. године

Јован Лакић, с.р.
перовођа.

Др. Милан Миловановић, с.р.
председник.

Велимир Бугарски, с.р.
Коста Живојновић, с.р.

8

Треба 1901.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 20. августа 1926. год.
Председник: ДР. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ,
Градски Начелник.
Били су
Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. гр. начелника, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник,
Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Станоје Михалџић, вел. капетан,
Ђорђе Клука, гр. физик, Стојан Стакић, приседник сир. стола, поч. Саветник, Аладар Тришлер, гр.
рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа,
Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, Јосип Пајц, приседник сир. стола, Ранко
Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лука Бајић-Миканов,
Димитрије Бјелић, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Ђорђе Гачулић, Драгољуб Димитријевић, Вељко
Добановачки, Коста Живојновић, Васа Јовановић, Радован Каћански, Мита Клицин, Сава Ковачевић,
Лука Летић, Стеван Летић, Јован Милак, Петар Милак, Ђорђе Мунћан, Др. Јефта Поповић, Др. Миша
Рајковић, Тоша Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број: 223.
Председник Г. Милан Миловановић, гр. начелник поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату ванредну гл. скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника поверава
Јовану Лакићу, вел. бележнику а говорнике да бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Уједно пријављује, да су у прописаном року стављена
на дневни ред ова два предмета:
1./ Предлог гр. Савета у предмету поднесених понуда
за изградњу тротоара у некојим улицама /Кирти/
2./ Предлог гр. Савета у предмету услова за распис лицитације за набавку угља за оправку плиномера и инсталационог материјала /Кирти/
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Ђула Киш, зам. гл. рачуновође.
Број: 224.
адм. 27672. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 20 о.м. након саслушања мњења заједничке седнице економског, финансијског
и правног Одбора предлаже, да проширени градски Савет
изрече са одлуком да отпис Министарства Унутрашњих Дела
бр. 16029/1926. по предмету одобрења накнадног кредита у
износу од 25.000 Дин. и то предмету разрешавања другог
дела одлуке проширеног гр. Савета бр. 110/1926. узима на
знање. Исти предлог градског Савета надопуњује економски
финансијски и правни одбор с тим, да проширени градски
Савет упути финансијски и прорачунски одбор, да у колико
нађе за сходно надопунити параграф 73. градског организационог штатута, по овоме предмету сачини предлог, те упу-
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ти градски Савет као и градско рачуноводство, да се строго
придржавају одредаба параграфа 282 градског организационог штатута при ликвидацији и упућивању на исплату путних
трошкова.
Пошто су овде два предлога, то је председник ставио на
гласање прво предлог гр. Савета за који је гласало 14 чланова
а затим предлог гр. Савета са надопуном предлога економског, финансијског и правног одбора за који је гласало 20 чланова проширеног градског Савета.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узима на знање отпис Министарства Унутрашњих Дела бр. 16029/1926. којим је одобрен накнадни кредит за изасланичке издатке од 25.000 дин.
и који разрешава други део одлуке проширеног гр. Савета бр.
110/скуп. зап. 1926.
Уједно се упућује економско финансијски и правни
одбор да у колико нађе за сходно надопунити параграф 73.
градског организационог Штатута, по овоме предмету сачини
предлог, те упути градски Савет као и градско рачуноводство, да се строго придржавају одредаба параграфа 282 градског организационог штатута при ликвидацији и упућивању
на исплату путних трошковника.
О томе се извештава даљњег уредовања ради градски
Савет.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број: 225.
адм. 31643. од 1926.
Градски Савет подноси извештај сирочадског стола под
бројем 1196/сир. 1926. о обвезницама мађарског ратног зајма.
ОДЛУКА.
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада
узима извештај Сир. Стола поводом дописа Министарства
Унутрашњих Дела у ствари обвезница мађ. ратног зајма, на
знање.
О чему се изводом из записника има извештити Гр.
Савет и Сир. Сто.
Референт: Ђула Киш, зам. гл. рачуновође.
Број: 226.
адм.28426. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 20. августа о.г. на
основу мњења заједничке седнице економско-финансијског
и правног одбора подноси свој предлог, да се не узме на знање решење Министарства Финансија Генералне Дирекције
Посредних пореза бр. 47647/1926. у предмету обустављања
наплате увозне и извозне градске калдрмарине.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада пријављује своју
тужбу на Државни Савет против решења Министарства финансија Генералне Дирекције Посредних пореза бр. 47677/1926.
јер је градска Муниципија на основу параграфа 15. зак. чл.
XXI. од 1886. год. установила наплату градске калдрмарине
и на основу параграфа 11 цитираног зак. чл. донела је шта-

20. АВГУСТ 1926.
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тут који је Обласна финансијска Дирекција на основу чл. 8.
финансијског закона за 1920/21 према наређењу Министарства финансија Број 4992/1922. у пренешеном делокругу
одобрила са својим решењем О.Д. број 83.886./1922. Решење
Министарства финансија Генералане Дирекције Посредних
Пореза пак није на закону основано, јер ни једно Законско
наређење не овлашћује Министарство финансија, да стави
ван крепости према законским прописима одређени градски
штатут на основу којег се убира ма каква градска такса, која служи у сврху смањивања општинског приреза.
2./ Проширени градски Савет се обраћа представком
на Министарство финансија, да повуче своје решење и
истодобно замоли Министарство Унутрашњих Дела, да би
исто испословало да Министарство финансија стави ван
крепости своје решење.
3./ Проширени градски Савет умољава остале муниципије на територији Баната, Бачке и Барање као и Хрватске
Славније да у смислу одлуке проширеног гр. Савета такођер
поднесу тужбу на Државни Савет и обрате се сличним представкама Министарству финансија такођер и на Министарство Унутрашњих Дела.
О томе се извештава градски Савет даљњег уредовања
ради.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број: 227.
адм. 26236. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 20. августа о.г. подноси - на основу мишљења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у
предмету расписа Обласног Вел. Жупана под бр. 4266/1926.
у ствари припомоћи Каменчанима, који су пострадали од
провале облака 25. маја о.г.
ОДЛУКА.
Предмет се скида са дневнога реда из разлога што је и
сам град Нови Сад пострадао од поплаве и услед тога има и
сам велике штете.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Ђула Киш, зам. гл. рачуновође.
Број: 228.
адм. 31357. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 20. августа о.г. на
основу мњења заједничке седнице економског, финансијског
и правног одбора - подноси свој предлог да се не узме на знање допис Обласне Финансијске Дирекције у Новом Саду Број
57590/1926. којим је саопштила решење Министарства Финансија Генералне Дирекције Посредних Пореза бр. 51201/1926.
у предмету обустављања наплате градске таксе, на улазнице
„Штранд” купатила.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада пријављује своју
тужбу против решења Министарства финансија Генералне
Дирекције Посредних Пореза бр. 51201/1926. на Државни
Савет јер је Градска муниципија на основу параграфа 15.
зак. чл. XXI. од 1886. год. установила наплату градске таксе
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за улазнице на „Штранд” купатило и на основу параграфа 11
цитираног зак. чл. донела је штатут, који је Министарство
Унутрашњих Дела на основу сада поменутог параграфа потврдило са решењем од 7-ог. фебруара о.г. бр. 2630. Решење
Министарства Финансија Генералне Дирекције Посредних
Пореза није пак на закону основано, јер ни једно законско
наређење не овлашћује Министарство финансија, да стави
ван крепости према законским прописима одобрени градски
штатут, на основу којега се убирала каква градска такса, која
служи у сврху смањивања општинског приреза.О томе се извештава градски Савет даљњег уредовања
ради.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 229.
адм. 29228, 28961. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Српске Трг. Банке Д.Д. у Новом Саду у којој моли,
да град Н. Сад узме на знање да одустаје од земљишта продатог јој одлуком проширеног градског Савета број 81/адм.
10446. од 1922. у површини од 2. к. ј. 277 кв. хв. а за своту
од 124.281 дин. 25. пара /једнустотинудвадесетчетирхиљадедвестаосамдесетједан Динар и 25 пара.
Молбу своју образлаже тим да су јој услови садржани у
одлуци о продаји сувише тешки те да их не може примити.
Молба Трговачке фирме Браће Крамер да јој гр. Савет
прода 2. к. ј. 728 кв. хв. гр. земљишта уведеног у нов. грунт.
улошку 4298. под топогр. бројевима 7984/5. 4788/69-4794/9
у Великом Лиману у сврху изградње творнице за израду сировог материјала.
Своју молбу образлаже тиме што је на првобитном купљеном земљишту саградила творницу у којој прерађује своје
фабрикате из полуфабриката, које из иностранства увози.
Како сада намерава да за производњу својих фабриката сама
израђује и полуфабрикате, из домаћег сировог материјала, а
нема зато потребног земљишта, то моли, да јој се горње земљиште прода у сврху изградње творнице за израду полуфабриката из домаћег сировог материјала и за стовариште.
Пошто се није нико пријавио, да говори а реч је о продаји гр. земљишта, то је председник одредио поименично
гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају
са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Др.
Мита Арадски, Лука Бајић Миканов, Димитрије Бјелић, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Ђорђе Гачулић, Драгољуб
Димитријевић, Вељко Добановачки, Васа Јовановић, Радован
Каћански, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Стеван Летић,
Јован Милак, Петар Милак, Ђорђе Мунћан, Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Милутин Стојковић,
Јован Ћулум.
Од стране градског Савета: Јован Лакић, Миливој И.
Вучетић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Станоје
Михалџић, Стојан Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц, Ранко Славнић, Јосип Пајц, Ранко Травањ.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
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ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског одбора, изриче да с обзиром
на то, да ово земљиште које је Срп. Тргов. Банци продато
одлуком прош. гр. Савета бр. 10446/1922 истој није било
предато и она никад није била у поседу истог, усваја молбу
Српске Трговачке Банке д.д. у Новом Саду, и да одустаје од
продаје 2. к. ј. 277 кв. хв. гр. земљишта те решава да Српска
Тргов. Банка д.д. у Новом Саду губи свако право на горе
означено земљиште, а гр. Савет се упућује да куповну цену
прописану на терет Српске Тргов. Банке д.д. у Н. Саду у
своти од 124.281 дин. 25. пара за продати јој 2 к. ј. 728. кв.
хв. гр. земљишта, отпише а поменуто земљиште води даље
као гр. својину.
Даље проширени градски Савет по саслушању мњења
економског и финансијског одбора изриче, да усваја молбу
молитеља трговачке фирме Браће Крамер, те им продаје 2 к.
ј. 728 кв. хв. гр. земљишта уведеног у новосадском грунт.
улошку 4298 под топ. бројевима 7984/5. 4788/69-4794/9. у
великом лиману, у сврху изградње творнице за израду полуфабриката потребног у њеној садањој творници дакле за
проширење исте, уз следеће услове:
1./ Куповна цена се установљава у своти од 55000 дин.
по кат. јутру односно 135021 дин. 36 п. словом: стотридесетпет хиљада двадесетједан динара 36 п. за продатих 2. к. ј.
728. кв. хв.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.
Установљење куповне цене у своти од 55000. Динара
по јутру без лицитације оправдава се парагр. 120. XXII. зак.
чл. из године 1886. и параграфом 96. гр. орг. статута који
гласе: Ако је у интересу општине градско имање се може и
из слободне руке издати, дакле и продати. Исто ово земљиште је продато Срп. Трговачкој Банци 1922. год. по ондашњој процени за 50.000 Динара по кат. јутру а пошто је позната чињеница, да су земљишта од тада па до данас за 30 %
- 50 % пала.
Ово земљиште по извештају гр. грађ. Одељка нема колског пута те према томе куповна цена установљена у своти
од 55000 Динара по кат. јутру потпуно одговара. Интерес је
градски, да се потпомаже индустрија и дође до сигурних пореских објеката.
За молитеља је од нарочите важности, да још ове јесени изгради пројектовану творницу, где ће сама да израђује
дрот, клинове од дрота и поцинковане жице, које је артиклове до сада увозио.
Трговачка обртна комора нарочито препоручује молбу
молитеља на повољно решење.
2./ Купац има да изведе на купљеном земљишту градње
и инсталације тачно према стручном опису прикљученом молби, и да запосли радну снагу исказану тамо а за сам погон
да употреби погонску снагу, предвиђену у техничком опису.
3./ Пројектоване зграде и инсталације имају да се успоставе у року од 2. године рачунајући од правомоћности
ове одлуке, а као гаранција за ову обавезу има да служи
кауција од 10.000 динара, која се свота има да депонује у
градску благајну за 14 дана после правомоћности и то или у
готовом новцу или у уложној књижици која гласи на ову
своту а коју призна градски Савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у овој тачци у противном случају губи је купац у
корист града.
4./ Купљено земљиште има да служи једино за творни-
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цу фабрикације дрота, поцинковане жице и фабрикацију
клинова од дрота, и не сме се власништво истог пренети на
друго лице.
5./ Ако купац не удовољи обавезама прописаним у
тачкама 1.2.3. и 4. ове одлуке као и онда ако без разлога и
пристанка града обустави рад у творници биће град властан
да продато земљиште уз враћање куповне цене одузме од
власника и позове га, да оданде уклони и однесе у року од 1
године дана све зграде и инсталације, јер ће у противном
случају све то без икакве оштете прећи у власништво града
Новог Сада.
6./ Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извађати све оне наредбе, које буде ма која власт
из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или
сигурности од пожара као и грађевна власт приликом издавања грађевне дозволе издала буде.
7./ Ограничења права власништва садржана у тачкама
1.2.3.4. и 5. ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
8./ Купац и његов правни наследник дужни су одговарати за сву ону штету коју би град Нови Сад имао да претрпи
из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
9./ Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор,
биљеге и пристојбе терете купца.
10./ Све спорове из овог купа односно продаје решава
срески суд или оне судске власти, које би на његово место
постављене биле.
Ова се одлука има одобрења ради да поднесе Министарству Унутрашњих Дела оделењу за Б.Б.Б.
О томе се гр. Савет извршењеа ради изводом из записника извештава.
Референт: Миливој И. Вучетић, гр. Саветник.
Број: 230.
адм. 19945, 20666, 29367. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 20. августа о.г. подноси предлог на основу мњења заједничке седнице одбора
финансијског, правног и економског, у ствари издавања места за сталне бензинске станице у гр. улицама.
Мита Клицин, члан прош. Савета, се у главном слаже
са предлогом само тражи да се прва инстанција буде гр.
Савет без саслушања економског одбора. Економски одбор
ће давати своје мишљење у другој инстанцији када ствар
дође пред прош. гр. Савет.
Пита зашто није нико од мерничког звања у скупштини,
да реферише већ њихове ствари мора да реферише рачунарски Саветник. У седници економског одбора је тражио да се
изнесе питање багерисања. Мост ће бити готов а ми нећемо
бити готови са прилазом на мост. То је за сада најпрешније.
Јован Лакић, зам. градског начелника, по овлаштењу г.
градског начелника изјављује, да је инж. Јован Кирти, гр. инжињер изаслат са Александром Поповићем, гр. Саветником,
у Б. Паланку држ. комисији, која онде прикупља податке за
штету од поплаве, да пријаве и штету града. Инж. Неранџића нису могли наћи, да би га позвали на гл. скупштину.
Мита Клицин, члан прош. Савета, замера, да су у исто
време пуштена на допуст два инжињера а трећи √изаслат√ у
комисију. Форсирао је да се изнесе уговор са Министром Вода
о уступању два плаца за избагеровани материјал. Прошли
пут је ово скинуто с дневнога реда на предлог Посланика, да
ће он издејствовати, да добијемо од државе један багер на
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послугу. Чим се је видело из преговора, да до тога неће доћи
онда је требало одмах изнети предлог хидротехничког одељка
у Новом Саду. Драге воље уступамо два плаца да нам даду
песка. Оправка путева на Камендину и Клиси је врло хитна.
Ако се дочека зима онда се туда неће моћи уопште пролазити. За оправку ових путева је изгласана хитност и требало се
одмах приступити њиховој оправци. Представници не могу
стално пожуривати.
Као трећу ствар износи, да је град услед поплаве дошао
у незгодан положај. Издато је преко једног милијона динара,
па се треба побринути и о покрићу ове своте. Очекивао је,
да ће се данас изнети извештај и прорачун о томе. Жали да
мора поводом ових ствари да узима реч на овај нередован
начин. Гр. грађ. одељак не извршава одлуке прош. Савета а
за то је одговоран и градски Савет.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели, да је
инж. Рудолф Штесел, отишао без да је добио дозволу за то.
Случај је пријавио Министарству Унутрашњих Дела. Инж. Јован Кирти је изаслат у Б. Паланку а Инж. Стеван Неранџић
није се могао наћи. Прорачун фонда за путеве је послат на
одобрење. Прорачун за оправку путева на Камендину и Клиси
су пред завршетком. Били би и пре готови, али их је спречила поплава. Багер је пожуривао у Београд и добио је одговор,
да је акт послат на мишљење Хидротехничком Одељку у Новом Саду. У Београду је извештен, да нам неће моћи дати
потребну количину песка, јер и сами требају за насипање
зимовника. Молио је, да се граду да бар толико песка, да се
може насути приступ мосту. У Мин. Вода су предложили, да
град купи један багер, јер ни сами немају довољно багера. У
погледу поплаве извештава, да је већ направљен нацрт прорачуна и изнеће се на идућој гл. скупштини.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели да је уговор са
Хидр. Одељком у погледу багеровања добар и да би га требало прихватити. Посланик Поповицки је обећао, да ће од државе израдити багер и без уступања два плаца. Оправци
путева није сметало то да није одобрен прорачун путног фонда, јер је изречена његова прешност. Када је био у Београду
био је у Мин. Грађевина, да види у коме стадију се налази
одобрење прорачуна путног фонда.
Тражили су једино објашњење и то им је дато. Ово је
учинио неовлаштено, али га је ствар интересовала.
После овога је једногласно примљен предлог гр. Савета
са надопуном Мите Клицина и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању мишљења, економског и финансијског одбора прихваћа предлог гр. Савета и
према томе донаша за подизање сталне бензинске станице
следећи статут:
Чл. 1./ Право уличне јавне бензинске станице траје 10
/десет/ година, с тим да након истека рока све станице прелазе у употребљивом стању у власништво града Новог Сада,
без сваке оштете.
Чл. 2./ За свако место има се у року од 30 дана затражити прописана дозвола за место.
Чл. 3./ Места за тражене станице одредиће градски
Савет, а против ове одлуке може се у законитом року поднети призив на Прош. гр. Савет.
Чл. 4./ Ако молилац у току од 14. дана, рачунајући од
дана уручења, услове за подизање бензинске станице, писмено неби прихватио, сматраће се, да је од тражења дозволе
одустао.
Чл. 5./ Постављање станице има се у року од 3. /три/
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месеца, рачунајући од дана добијене дозволе довршити и
ставити у погон.
Чл. 6./ У име закупа имају закупници платити 2 % од
бруто продатог бензина у натури и то бензин са тежином
720/30.
Ова количина има се свака три месеца најдаље у року од
14. дана обрачунати и издати поставно градско складиште.
Чл. 7/ Опуномоћен орган гр. Савета има право осим
апарата и књиге ревидирати, које се воде о издатој количини
бензина за ове станице.
Чл. 8./ На сваки апарат мора бити монтира[н] од стране власти оверен апарат за мерење, тај апарат има се сваке
2 године на ново оверити.
Чл. 9./ Цена бензина има се на апаратима видљиво означити и тромесечно гр. Савету јавити.
Чл. 10./ Купац је дужан дозвољене станице у сваком
случају држати у погону и апаратом смеју само такове особе
руковати који су [са] манипулацијом сасвим упознате, осим
тога има се особа, која руководи овим станицама гр. капетанији пријавити.
Чл. 11./ Сваки пренос дозволе за поједине станице на
друго лице има гр. Савет да одобри.
Чл. 12./ Свака станица има да буде за време трајања
целога уговора у добром стању, а гр. Савет има право да у
свако доба контролише извршење ове наредбе.
Чл. 13./ Закупац је дужан све оправке које су потребне
приликом оправке путева, тротоара и у опште свих јавних
радова, на свој трошак извршити и то без права на оштету.
Чл. 14./ Гр. Савет има право, ако је то у јавном интересу потребно, свако место засебно отказати и у том случају
закупац је дужан станицу у року од 60 /шест/ [!] дана преместити на ново одређено место.
Чл. 15./ Закупац јамчи за сваку штету учињену на градској имовини или особљу, као и за штету учињену на приватној имовини и приватним лицима, без да би закупац имао
права на оштету за време евентуалног обустављања рада.
Чл. 16./ У случају да закупац неби потрошак бензина
тачно обрачунао или се неби строго држао обавезе, гр. Савет
има право станице преузети исто као да је наступио параграф 2.
Чл. 17./ У име кауције има закупац да положи од сваке
станице 2000 /две хиљаде/ динара у готовом новцу или хартијама од вредности.
Чл. 18./ Дозвола се издаје само за такве станице, које
су потпуно сигурне против пожара и експлозије.
Ова се одлука има на одобрење поднети Министарству
Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, градски Саветник.
Број: 231.
адм. 26237. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси - на основу заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Музичког Друштва у Новом Саду за новчану помоћ ради одласка у
Праг на свесоколски слет.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет самоуправног града Новог Сада, ува-
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жава молбу и одобрава 4000.- Динара, словом: четирхиљаде
динара као припомоћ Музичком Друштву у Новом Саду за
одлазак у Праг на Свесоколски слет, а на терет партије XXXIII.
град. прорачуна за 1926. годину.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет одобрио је горњу припомоћ, да би
омогућио Музичком друштву да достојно репрезентује на
своме путу по Чешкој, не само Нови Сад и Војводину, него и
нашу националну уметност односно музику, на великим манифестацијама свесловенског сокола у Прагу.
О чему се изводом из записника има известити гр. Савет, ради даљег поступка.
Број: 232.
адм. 26234. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе
Управе Народног Позоришта у Новом Саду за субвенцију.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет самоуправног Града Новог Сада,
одобрава Народном Позоришту у Новом Саду, припомоћ од
25.000.- динара словом: двадестпет хиљада Динара на терет
партије XXXIII. гр. прорачуна 1926. год.
РАЗЛОЗИ:
Градски Савет уважио је само делимично молбу управе
Народног Позоришта у Новом Саду зато, што је град Нови
Сад ове године већ дао Народном Позоришту у Новом Саду
субвенцију од 75.000 динара а нема прорачунске могућности за сада, да одобри више од 25.000 динара.
О чему се изводом из записника има известити градски
Савет ради даљег поступка.
Број: 233.
адм. 26235. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Удружења за бесплатно делење хлеба, да му се
исплати 24.000.- динара за подизање и издржавање дечјег
обданишта у Новом Саду.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет самоуправног града Новог Сада,
уваживши делимично молбу Удружења за бесплатно делење
хлеба у Новом Саду, одобрава удружењу за бесплатно делење
хлеба у Новом Саду, за подизање и издржавање дечијег обданишта у Новом Саду 12.000.- словом: дванајст хиљада Динара; на терет партије XXXIII. ставке п. градског прорачуна за
1926. год. с обзиром, да месечно подноси извештај о стању и
пословању дечјег обданишта Градском Савету, који ће у име
града вршити надзор.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет, уважио је за сада само делимично
молбу удружења за бесплатно делење хлеба, да би омогућио
почетак рада овој установи, а остатак одобриће доцније,
када дечје обданиште буде потпуно организовано.
О чему се изводом из записника има известити градски
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Савет ради извршења.
Број: 234.
адм. 2206. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету обрачуна о трошковима дочека „Гајрета”.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет, по саслушању финансијског Одбора, прима поднешени извештај, односно, обрачун на знање
и даје одговорном рачунополагачу разрешницу.
О чему се изводом из записника има известити Гр. Савет.
Број: 235.
адм. 26233. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе А. Боцарића, сликара из Новог Сада, ради
помоћи новчане, за довршење [слике] „Трагедија и Слава
Србије”.
Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета је
против предлога. Боцарић ради на овој слици већ 12. година.
У име припомоћи је досада - колико је он могао израчунати добио око 94.000 дин. Да му је слика велика ко католичка
црква неби ни онда скупља била. Народна Скупштина му је
била изгласала 50.000 дин. али Мин. Финансија није ову своту исплатило, јер је од Скупштине одређена стручна комисија
изрекла, да дело није уметничко.
После овога је стављен на гласање прво предлог гр. Савета за који је гласало 21 члан а затим предлог Драгољуба
Димитријевића за којије гласало 13. чланова прош. Савета.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада одобрава А. Боцарићу, сликару, за израду и довршење његовог
сликарског дела „Трагедија и Слава Србије” 4000.- дин. словом: четирхиљаде динара, на терет партије XXXIII. припомоћи и добротворни дарови гр. прорачуна за ову годину.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет одобрио је, с обзиром на велику патриотску вредност овог уметничког дела, за сада само горњу
своту због тешког финансијског стања свога, у коме се налази после поплаве, али с намером да, чим му то финансијске
прилике дозволе, помогне израду овог уметничког дела још
обилније.
О чему се изводом из записника има известити Гр. Савет ради даљег поступка.
Драгољуб Димитријевић, члан проширеног Савета улаже
„stante sessione”9 против ове одлуке призив, који образлаже
приложеним писменим поднеском.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.

9

(лат.) у току седнице, т.ј. одмах
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Број: 236.
адм. 26517. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе
Николе Степановића, шефа књиговодства Жупанијског Аграрног Уреда, којом моли да може куповнину за продато му гр.
земљиште у блоку XV. парцела 165. накнадно уплатити.
Молбу образлаже тим, да му је поменута парцела подводна те му је било обећано да ће у замену добити другу, те
стога уплатио није.
Мишљење гр. фискала [је] да би се молби удовољити могло, пошто је у сличним случајевима гр. Савет молбе уважавао.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског, финансијског и правног одбора изриче да молбу Николе Степановића, шефа књиговодства жупанијског аграрног
уреда не усваја.
РАЗЛОЗИ:
Из извештаја гр. рачуноводства се види, да молитељ
Никола Степановић није уплатио у гр. благајну ни прву а ни
другу рату куповне цене. И пошто је гр. Савет донашајући
своју одлуку бр. 35295/1922. од 18. XI. 1922. којом је у своје
време позвао све градске и држ. чиновнике да до јануара
1923. године [уплате] прву рату куповне цене с том напоменом, да ће се оном који се позиву не одазове одузети земљиште овога се строго и придржавао и после одређеног рока
све парцеле за које није прва рата уплаћена од дотичних
одузео и касније их доделио другима то градски Савет, да би
остао досљедан овом свом решењу није у могућности, да усвоји молбу молитеља Николе Степановића.
О овоме се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Број: 237.
адм. 23641. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси - на основу мишљења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Тоше Перића за дозволу да може продати
земљиште на новом насељу иза Шулцова млина које му је продато за изградњу куће.
ОДЛУКА.
Скида се с дневнога реда.
Број: 238.
адм. 30114. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог - у предмету молбе Мила Колаковића гр. редара којом моли дозволу
да може продати парцелу бр. 117. с десне стране темеринског друма.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен.
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Гр. Савет након саслушања Економског
фин. одбора √решава√ да молбу Мила Колаковића гр. редара
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усваја те му дозвољава да може продати своје земљиште,
пошто је на њему кућу сазидао а и куповнину је уплатио.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 239.
адм. 27376. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе, Лајоша Варади, власника кафане „Елите” да
му се снизи закупнина за гр. земљиште на којем испред своје
кафане поставља столове од 4.500 дин. на 2.500 дин. Молбу
образлаже тим што је ова година кишовита те је врло мало
износио столове, те да је општа криза.
Драгољуб Димитријевић, члан прош. Савета, предлаже, да
се молба одбије када је одбијена молба и осталих кафанара.
После овога је стављен на гласање прво предлог гр. Савета за који је гласало 22 члана а затим предлог Драгољуба
Димитријевића за који је гласало 5 чланова прош. гр. Савета.
Предлог гр. Савета већимо гласова је примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског и финансијског одбора изриче, да молбу Лајоша Варади
власника кафане „Елите” ради снижења закупнине Усваја,
но не у тој мери као што је он то молио, него му закупнину
са 4.500 дин. снижава на 3.000 Динара.
РАЗЛОЗИ:
Опште позната чињеница, да је молиочева радња ове
летње сезоне нарочито слабо посећена те одмерење закупнине није у сразмеру са постигнутим прометом.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број: 240.
адм. 28440. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси - на основу мишљења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - у предмету молбе Мериме Нинков закупнице киоска у гр. шеталишту којом
моли да јој гр. Савет закупнину од 16.800 дин. снизи на половину. Молбу своју образлаже тим да услед кише овог лета
није имала никакве зараде.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Гр. Савет након саслушања ек. фин. одбора
изриче да молбу Мериме Нинков ради снижења закупнине
као неосновану одбија.
РАЗЛОЗИ:
Молитељица је на темељу усмене јавне лицитације одржане дне 17. марта 1926. на основу одлуке гр. Савета бр.
9226/1926. узела у најам киоск у гр. шеталишту преко пута
окружног суда као најбољи нудилац за своту од 16.800 дин.
годишње.
Како је молитељица прихватила услове лицитације које
је својеручно потписала то се њезина молба морала одбити
из разлога што према тачци 10 услова лицитације градски
Савет не одговара за никакву штету која би евентуално снашла закупца за време трајања закупа.
О томе се гр. Савет и молитељица изводом из запис-
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ника извештавају.
Рефернт: Миливој И. Вучетић, гр. Саветник.
Број: 241.
адм. 26157. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси на основу мњења економског, финансијског и правног
одбора, свој предлог у ствари издавања радова око изградње
тротоара на тргу Св. Јована на мало Лиману у Св. Јована ул.
у улици на насеобинама поред артејског купатила.
Лука Бајић-Миканов, члан прош. Савета, моли, да се
изнесе диференција између цене за оправку тротоара асфалта и цементним плочама.
Др. Михајло Рајковић, члан прош. Савета, моли, да се у
улицама, које треба још насипати поставе цементне плоче,
јер се оне лако могу дићи када се улица буде насипала.
Др. Милан Миловановић, гр. начелник, објашњава, да
су гр. инжињери предлагали цементне плоче, јер ове лако
могу дићи када се буде улица насипала, па и на свежем насипу, лако се даду исправити а знатно су јефтиније.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, предлаже, да се
усваја предлог само у погледу калдрмисања улице поред Артеског купатила и улице Св. Јована. За остале пак улице нека се поднесе предлог на идућој гл. скупштини.
Предлог Др. Мите Арадског је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању мишљења финансијског, правног и економског одбора и према исходу офертуалне лицитације одржане 5. јула 1926. год. решава да се
радови око изградње тротоара пошто су хитне, и пошто цементне плоче су знатно јефтиније него асфалти и пошто се
лако скида са гранитоид плочом у Св. Јована ул. у улици и
на насеобинама поред артејског купатила издаје фирми
Творнице Цементне робе у Новом Врбасу по следећим условима:
1./ Изградња тротоара са гранитоид плочама у дебљини
од 5 /пет/ цмет. на подлози из моравског шљунка у дебљини
од 5. /пет/ цм. и са испуњењем фуга са чистим моравским
песком и са потребним земљорадом до плус-минус 15. цм. у
површини од око 1000 /хиљаду/ кв. мет. по јединачној цени
од 98 /деведесетосам/ динара по кв. мет. ако се плаћа у готовом и дин. 127.40 /стодвадесетседам/ 40 п. ако се плаћа у
4 /четир/ годишњим ратама.
2./ Исти рад са плочама у дебљини од 8 цм. око 150 кв.
мет. уз јединичну цену од дин. 126. /стодвадесетшест/ 88 п.
по кв. мет.
3./ Евентуално више земљорада т. ј. насипање или ископање са подвозом око 50 куб. мет. по цени од дин. 40 /четрдесет/ односно дин. 55 /педесетпет/ по куб. мет.
4./ Подузимач даје гаранцију од 10 /десет/ година и
дужан је у том времену све мане које се покажу услед рђавог
материјала или рђаве израде без наплате изменути односно
оправити. Као гаранција служи кауција у вредности од дин.
16.200 уплаћена под ставком 277/54/1926.
5./ Потраживање за извршен рад ће се предузимачу
исплаћивати 60 дана након комисијског предузећа рада и то
у оноликој своти колико буду странке за то време уплатиле
своје дуговање у гр. благајну.
Онима који врше своје уплате после овога рока зарачунаће се 12 % камате у корист предузимача. Са извршењем

206

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

поверава се гр. Савет.
Напослетку се позива гр. Савет, да на идућој гл. скупштини поднесе предлог о изградњи асфалтског тротоара у
другим улицама.
Број: 242.
адм. 9899, 18583. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора подноси свој предлог у ствари расписа стечаја за
угаљ за фабрикацију гаса и за употребу гр. установа за потребне гасне цеви, за оправку плиномера и набавку иншталационих материјала.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Градски проширени Савет по саслушању мишљења финансијског, правног и економског одбора прихваћа предлог
гр. Савета да се распише офертуална лицитација за набавку
угља за фабрикацију гаса и за потребне гасне цеви, за оправку плиномера и набавку иншталационих материјала и уједно
усваја услове за распис.
За набавку гасних апарата за грејање воде, за штедњаке, фуруне одобрава своту од 50.000 дин. с тим да се ти
апарати имају набавити, без расписа стечаја.
Набавка без лицитације штедњака, фуруна, апарата за
грејање, глачалице, решоа и т.д. образлаже се тиме, да се те
ствари могу само у иностранству набавити, и то код појединих најугледнијих фирми чији су продукти по изради и по
цени према мишљењу гр. грађ. одељка односно потписног
најбољи.
Извршење се поверава гр. Савету.
Број: 243.
адм. 27215. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси - отпис Министарства Унутрашњих Дела под бројем
14687/1926. којим одобрава допуну параграфа 36. грађевинског статута.
ОДЛУКА.
Проширени гр. Савет узима на знање решење Министарства Унутрашњих Дела оделења за Б.Б.Б. у којем је измену 36. параграфа гр. грађ. штатута одобрило.
Са извршењем поверава се гр. Савет.
Број: 244.
адм. 42698. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси решење Министарства Унутрашњих Дела у ствари измене 42 параграфа грађ. штатута.
Мита Клицин члан прош. Савета, у вези са овим предметом предлаже, да се позове гр. грађевински одељак, да
поднесе извештај о свима таксама пристојбама, које одељак
убира, да се види нису ли ове пристојбе и сувише велике.
ОДЛУКА.
Проширени гр. Савет узима на знање, да је Министарство Унутрашњих Дела решење прош. гр. Савета донешено
под бр. 140/42698/1926. у погледу надопуне 42. параграфа
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градског грађевинског штатута одобрило.
Са извршењем поверава се гр. Савет.
Уједно се позива гр. грађ. одељак, да на најближој седници економског одбора поднесе извештај о пристојбама,
које одељак убира.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 245.
Мита Клицин, члан прош. Савета, моли дозволу да може у хитној ствари поднети интерпелацију. Пошто томе није
нико приговорио, то је поднео предлог, да се Рудолф Штесел
гр. инжињер према параграфу 301 гр. орг. статута, позове
на свој положај јер да ће се у противном случају сматрати да
је на свом положају поднео оставку.
Уједно предлаже да се упути гр. Савет, да на најближој гл.
скупштини унесе ствар багера да би се могла донети одлука.
Јован Лакић, вел. бележник, вели да је Рудолф Штесл.
гр. инжињер пријавио, да је здравствено оронуо и да му је
ради опоравка √здравља√ хитно потребан допуст. Код њега
је био молио, али му није могао дати знајући, да му градски
начелник није одобрио. Молба му је поднета Министарству
Унутр. Дела на решење с извештајем, да је техн. Саветник
већ на допусту због лечења.
После овога је предлог Мите Клицина једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Гр. Савет позива, г. градског начелника да
у погледу позивања гр. инжињера Рудолфа Штесла на дужност поступи по параграфу 301 организационог статута.
Уједно се позива гр. Савет, да на идућој гл. скупштини
изнесе ствар багера на решење.
Број: 246.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
[сазвану] ванредну главну скупштину, за оверовљење позива
Др. Мишу Рајковића, Косту Живојновића и Милутина
Стојковића, чланове прош. гр. Савета за дан 24. августа у
11 сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 24. августа 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Јован Лакић, с.р.
вел. бележник.

Др. Милан Миловановић, с.р.
гр. начелник.
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Др. Михајло Рајковић, с.р.
Милутин Стојковић, с.р.
Коста Живојновић, с.р.

ЗАПИСНИК
Вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета Града Новог Сада,
која је одржана 27. августа 1926. године.
Председник: ДР. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ,
Градски Начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. градског начелника, Александар Поповић, гр. Саветник,
Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал,
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Ђорђе Гачулић, Драгољуб Димитријевић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Др.
Бранко Илић, Мита Клицин, Стеван Мијатовић, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Тома Ракић, Коста
Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број: 247.
Председник Г. Милан Миловановић, гр. начелник поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату ванредну гл. скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника поверава
Јовану Лакићу, вел. бележнику а говорнике да бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
Уједно пријављује, да су накнадно стављена на дневни
ред два предмета и то:
1./ Предлог гр. Савета у предмету молбе протопрезвитера М. Ћирића ради припомоћи за конгрес православних
свештеника /Клицин/
2./ Предлог гр. Савета у предмету молбе Ђорђа Ж. Марковића, да му град Нови Сад преујми 5.000 идн. за штампање споменице палих добровољаца на Добруџи /Клицин/.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Рудолф Штесел, гр. инжињер.
Број: 248.
адм. 31136, 32137. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 27. августа о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
√финансијског√ и правног одбора свој предлог у предмету
одобрења офертуалне лицитације за калдрмисање √Царинске
ул.√ мађарске ул., ул. Кр. Матије и предпростора пред жељезничком станицом.
Извештај градског грађ. Одељка у овом предмету гласи:
У прилогу поднашам понуде које су стизале на објављену лицитацију расписане под бр. 29035/1926.
За калдрмисање предпростора пред жељезничком станицом и жељезничком пролазу са керамитом, стигле су три
понуде према приложеном исказу од стране фирме инж. Соларовић Београд, Гутман и Франк Нови Сад [и] д.д. за асфалтирање и тарацање Београд.
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Најјефтинију понуду је поднео инж. Соларовић са целокупном свотом од 1.507.556. динара.
За калдрмисање Краља Матије, Мађарске и Царинарске ул. са малим базалтним коцкама приспеле су три понуде,
и то од фирме Др. Михајло Франк Београд, Гутман Франк
Нови Сад и д.д. за асфалтирање и тарацање у Београду.
Према приложеном исказу најјефтинију понуду је поднела фирма Инж. Др. Михајла Франка из Београда са целокупном свотом од 1.765.692. динара.
Према извештају комисије, која је на основу решења
Министарства Грађевина бр. 19130/1926. извршила процену досадашњег рада предузимача и депонованог материјала
инж. Соларовићу требало, би да се дозначи 521.807. дин. и
50 п. а Др. Михајлу Франку 1,189,815. дин. и 92. п.
Понуђачи инж. Соларовић и Др. Михајло Франк ставили
су своје понуде на тај начин, да им се свота установљена од
комисије одмах исплати а остатак то јест Инж. Соларовићу
985.846. дин. и 08 пара након колаудације односно ако би град
у ратама плаћао у полугодишњим ратама са 12. % годишње.
Пошто град располаже са потребним новцем од 3.273.248.
динара предлажем, да се ова свота након извршења радова
и примањем путем колаудације исплати подузимачима.
Подузимачи су ставили у својој понуди да град има за
садашње извршене радове и испоручени материјал одмах
исплатити своту, коју је изаслата комисија, прилиом процењивања установила.
Поред свега тога предлажем, да се ова свота неисплати
одмах подузимачима, него тек онда, када се цео рад заврши,
односно након 14. дана по обављеној колаудацији, која се
има одржати у року од 30 дана, по коначно свршеном раду.
Сравнајући садашње понуде са пређашњим понудама
Инж. Соларовића и инж. Др. Франка, разлике су следеће:
1./ Инж. Соларовић требало би да добије према
пређашњој понуди за довршени рад тј. 2765 м2. керамит по
2м. 550м ................................................................. 1.520.750.платива 1.-IV. 1927. год.
Претпостављамо да се рад исплати 1. XI. 1926. год. био
би одбитак од 5 % т.ј. .................................................23.037.дакле платива 1.-XI.- 1926. је цела свота .............. 1.444.713.према садашњој понуди има, да добије иста фирма за 2765
м2 керамит по 2м 527./м2. = .................................. 1.457.155.Осим тога за 600 м. ивичњака по дин. 60. = ..............36.000.а за 99 м2 оправка асфалта по дин. 145.- ................14.401.Укупно
1.507.556.Разлика је дин.
62.843.између пређашње и садашње понуде.
Ова √разлика√ се показује пошто су потребни горе
наведени споредни радови у износу од .....................50.401.и разлика због одбитка 1 % месечне камате ...............12.442.Укупно
62843.2./ Инж. Соларовић добиће ако се 1.-XII. 1926. исплати:
1./ За сада већ довршени рад дин. 521.808.- минус 4
% динара 22.872.- = ..................................................498.935.2./ Дин. 1.507.556.- минус 521.807.т. ј. 985.749. = ............................................ ..............985.749.Укупно
1.494.684.Одбивши од ове своте дин. .........................................50.401.за потребне споредне радове цела сума
износи дин. ................................................ ........... 1.444.283.дакле
Дин.
15.637.мање него по пређашњој понуди.
3./ Код инж. Михајла Франка. Према пређашњој понуди
имао би да добије Др. Франк за 4408 м2 калдрме у ширини
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од 5 мет. по 270.- =................................................. 1.190.160.у Мађарској ул.
за 549 м2 калдрме у ширини од 5 м
у Царинскј ул. по 328.- = ..........................................180.072.Преливање асфалта на простору од 2 м.
т. ј. 756.м2. + 136.- = .................................................102.826.калдрма са вел. старим коцкама
736 м2 + 55.- = ............................................................40.480.калдрма са ломљеним каменом
382. м2. + 35.- = ......................................... ................13.370.1.526.898.плативо у готовом. Садашња понуда Др. Франка у Кр.
Матије и Мађарској ул. мала коцка у ширини од 7. м. - - 5837. м. 2. 270.-...................................................... 1.575.990.У Царинској ул. мала коцка у ширини
од 5. м. 549. м2 + 328.- .............................................180.072.Ивичњаци у Царинској ул. 214 м2 + 45.9.530.1.765.692.238.794.Ова разлика показује се, пошто је
површина калдрме ...................................................385.830.више са 1429 м2 + 270.- = .......................... ..................9.630.одбитак за калдрмисање ...........................................395.460.простора од 2 мет. = .................................. ..............156.666.238.794.Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је овде
прочитан сада извештај гр. Савета са мишљењем економског
одбора о поновном издавању калдрмисања улица од Жељезничке станице до Царинарнице. Овај случај нека нам служи
за поуку да треба, да се држимо законског пута јер је он најсигурнији и најбржи. Да је све тако учињено неби било ових
трзавица. Понуда Др. Михајла Франка је на око скупља, али
је то зато, јер сада израђује улицу у ширини од 7. а не од 5
метара. И код Соларовића има новог посла и зато је он за
50.000 дин. скупљи. Тиме су уклоњене све тешкоће, те се
овај предмет, скида с дневнога реда. Сада само нека се хитно поднесе на одобрење, да би Мин. Грађевина одредио једног држ. инжињера, који ће водити посао уз сарадњу нашег
грађевинског одељка. Предузимачи неће добити новац сада,
већ када доврше цео посао. И овога пута констатује, да је
прош. гр. Савет поступио са дужном пажњом и увек по закону. Ову би одлуку требало преко реда послати на одобрење,
па ако буде какве жалбе, да се ова накнадно поднесе. Има
да се учини све, да се калдрмисање може наставити већ у
другој половини месеца септембра.
За будуће предлаже да се приликом лицитација омогући јаче надметање, прва конкуренција. Код овога случаја је
Др. Франк једини лиферант за корлатски базалт а А. Соларовић пак једини лиферант за мађарски керамит.
Прима предлог са овим примедбама.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет према исходу лицитације која је
одржана 21. августа о.г. у смислу решења Министарства Грађевина бр. 19130/1926. решава, да се радови око довршења
калдрмисања керамитом и малим коцкама од базалта улице
које воде од Жељезничке станице до Царинарнице на Футошком путу √издају√ следећим предузимачима:
1./ Фирми технички биро инж. Соларовић у Београду:
а./ калдрмисање предпростора поред жељезничке станице и колодворског пролаза у површини од 2765 м. 2. из
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првокласног керамита типа ... 31 Мађарске керамичке фабрике [у] Будим Пешти димензија / 21. Х. 10.50 Х. 8. цм. по
прописаним условима постављено на новој израђеној бетонској подлози од 15. цм. јачине /мешавина 1:8/ са постављањем керамита на збијеном слоју песка од 2 цм. и изливањем
фуга прописаном смесом /катран, смола, кречно брашно/ са
дијагоналним постављањем керамита са извршењем припремних радова: скидање старог асфалта, разбијање старе бетонске плоче и макадама/ планирање и одношење старог материјала на одстојање од 3000 мет све радове са давањем свеколиког потребног материјала и радне снаге по јединичној
цени од 527. /петстотинадвадесетседам/ динара за један кв. м.
б./ Оправка 600 /шесто/ метери керамитног ивичњака са рушењем поквареног ивичњака, чишћење керамита
израда нове бетонске основе у вези са уличном бетонском
плочом појачање бетоном са задње стране постављање керамита вертикално око 12. ком. на један дуж. метар дуж. са
изливањем фуга цементним малтером са давањем свог материјала сем керамита за јединичну цену од 60 /шесет/ динара за један дуж. метар.
в./ Оправити 99 кв. мет. постојеће калдрме из асфалта
уздуж нове калдрме из керамита, оправка постојеће подлоге
из бетона и преливање асфалта у дебљини од 4 цм. по јединичној цени 145 /сточетрдесетпет/ динара за један кв. мет.
г./ потребно изме[ш]тање и издизање каналских отвора
у горње цене урачунато.
Свега у износу од 1,507.556. дин. словом /једанмилијонпетстотинаседамхиљадапетстопедесетшест/ динара.
2./ Фирми Др. Михајло Франк инжињеру у Београду:
а./ Калдрмисање Краља Матије ул. у површини од 914.
кв. мет. и Мађарске ул. у површини од 4923. кв. мет. укупно
5837. кв. мет. са малим коцкама из корлатског базалта на
делимично постојећој бетонској подлози заједно са исправком постојеће бетонске подлоге за јединичну цену од 270 /двестотине седамдесет/ Динара.
б./ калдрмисање Царинске ул. у површини од 549 кв.
мет. са малим коцкама из корлатског базалта на новој бетонској подлози у дебљини од 15. цм. са повишењем нивоа од око
10 цм. и изливањем фуга са прописаном смесом за јединичну
цену од 328 /тристотинедвадесетосам/ динара по кв. мет.
в./ постављање 214. мет. ивичњака са старим коцкастим
материјалом на новој бетонској подлози у дебљини од 15. цм.
фуге изливене са смолом по јединичној цени од 45. /четрдесетпет/ Динара од једног дуж. метра све укупно у износу од
1.765.692. словом: једанмилијонседамстотинашесетпетхиљадашестотинадеведесетдва/ дин. с тим да премештање окна
канала и пренос целокупног материјала који остаје од старе
калдрме на места која ће одредити гр. грађ. одељак до даљине
највише од 3000. мет. је у горе наведеним ценама урачунато.
Од ових радова су већ довршени:
1./ У Царинској улици.
а./ стара [калдрма] сасвим је раз[г]рађена у површини
од 956. м. 2. по јединичној цени од 8 дин.......................7648.
б./ израђена је нова бетонска подлога у површини од
72.50 м. 2. à 85. дин. ................................................6162.50.в./ пошљункано је 924. м.2 à 20 дин. .................18480.г./ ивичњаци поправљени у дужини од 86.10 м. à 7.
дин. .............................................................................602.70.2./ У Мађарскј улици
а./ стари асфалт је сасвим разграђен у површини од
4432. м. 2. по јединичној цени од 5. дин. ...................22160.б./ бетонска подлога поправљена је у површини од
3865. м. 2. à 30 дин. ..................................................115950.-
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в./ пошљункано је 3745. м. 2. à дин. 20 .............74900.г./ калдрмисано је 665 м. 2. која је површина посута
шљунком на 188 д. 125048.20
3./ Краља Матије улица.
а./ стари асфалт је разграђен у површини
од 870.83. à 5. дин. ...................................................4345.15.б./ бетонска подлога је поправљена
у истој површини à 30 дин. ....................................26124.90.в./ пошљункана је иста површина
à 20 дин. .................................................................17416.60.г./ калдрмисана је иста површина
à 188 дин. ..............................................................163716.04.4./ У колодворском пролазу
а./ стара бетонска подлога и асфалтни слој разграђен
је у површини од 2681 м. 2. à 35. дин. ........................93835.б./ изграђена нова бетонска подлога од
921.5. м. à 85. дин. ............................................... 78327.50 п.
в./ положени нови ивичњаци од 91. м. à 60 дин. 5460.II. ДЕПОНОВАНИ МАТЕРИЈАЛ
1./ Од стране фирме Др. Франка испоручено је:
а./ базалт коцка у количини од
3421 м. 2./ по 170 дин. ..................................... 581.573.40 п.
б./ цементна 120 q по 72. дин. .............................8.640.в./ дестилираног катрана 140 q а 350 дин. 49.000.- све
укупно 639.213.40 динара одбивши 5 % за абање и растурање /мањка/ 31.960.67. дин. остаје дин. 607.252.73. д.
2./ од стране фирме Соларовића испоручено је:
а./ шљунка 113 м. 3. 2. по јединичној
цени 160 дин. .............................................................17.920.б./ цемента 187.50 по јединичној
цени 72. дин. ..............................................................13.500.в./ керамита 1034. м. 2. по јединичној цени од 320. д.
330.880.- укупно 362.300. одбивши 5 % абања и растурања
мањка 18.115. остаје динара 344.185.Проширени гр. Савет одобрава горњу процену досадашњих радова и постављеног материјала од стране предузимача која је обављена у смислу решења Министарства Грађевина бр. 19130/1926. и проширеног гр. Савета бр. 221/29035.
/1926. те према томе установљава да је фирма инж. Соларовића извршила радове и депоновала материјал у вредности
од 521.807. дин. и 50 п. а фирма Др. Михајло Франк у износу од 1.189.815. динара и 92. п. која свота ће се предузимачима након извршења радова исплатити на тај начин да ће
се од своте од 521.807.50 која је дозначена инж. Соларовићу
за досадашњи рад за сваки месец пре 1. априла 1927. год.
одбити 1 % пошто тај рад је још по првој лицитацији израђен.
Услови за извршење радова су следећи:
1./ Предузимач јамчи за свој рад за време од 7 /седам/
година и дужан је у томе времену настале мане бесплатно и
без позива стално оправити.
2./ За предузимача важи лицитација одмах а за гр.
Савет по пријему проширеног Савета и одобрења надлежног
Министарства.
3./ Предузимач се обавезује, да ће по саопштењу одобрене лицитације преузети посао у свему по техничким прописима и наређењима гр. грађ. одељка извршити за време од 2.
месеца рачунајући од дана саопштења од стране гр. Савета.
4./ Керамит мора бити прве врсте [у] димензијама 21 Х
10.50 Х 8. сигуран против мраза и киселина, мора имати чврстоћу од 5000 кг. на 1 кв. цм. Подлога керамита је из добро
збијеног бетона мешана у мерилу 1:8. Керамит мора бити
положен у диагонали а фуге изливене са смесом из катрана
и брашна од креча.

214

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

5./ Мале коцке морају бити из најбоље врсте корлатског
базалта у димензијама између 7 и 9 дм. Једна коцка из базалта снабдевена са печатом фирме има се као узорак гр. грађ.
одељку предати. Подлога и изливање фуге као под тачком 4.
6./ Ако се предузимач не придржава свих ових услова
у погледу израде и употребе материјала гр. грађ. одељак властан је да уништи сам тако израђен посао.
7./ Предузимач мора имати довољан број раденика и материјала да би могао посао извршити до уговореног рока иначе ће му Градски Савет по рефераду гр. грађ. одељка посао
одузети и другоме предузимачу уступити а вишак коштања
за довршење посла плаћа се из зараде и кауције подузимача.
8./ Предузимач мора извршити све измене више или
мање радове него што је наређено и за које му се плаћа понуђена јединична цена.
9./ Ако предузимач погођени посао на уговорено време
не сврши и гр. Савет му исти одузме или му рок не продужи
плаћаће за сваки дан одоцњења по 1000 дин. која се казна
уноси у окончани рачун.
10./ Предузимач не може погођени посао пренети на
другога без претходног одобрења гр. Савета.
11./ Елементарне непогоде као ватра, земљотрес, бура
и поплава утичу само на продужење рока а не на накнаду
штете; те продужење рока одређује гр. Савет.
12./ Предузимач је материјално и морално одговоран
за све несретне случајеве који би се догодили при извршењу
погођеног посла и по одредбама земаљских закона.
13./ Кад предузимач погођени посао потпуно доврши
поднеће прописно таксирану молбу за колаудовање и ако је
посао у истини довршен Градски Савет одредиће комисију
за колаудовање.
Комисија излази на градилиште најдаље месец дана по
поднетој молби за колаудовање ако за то неби било каквих
оправданих сметњи и по прегледу извршеног посла у присуству предузимача а на основу поднетог обрачуна гр. грађ.
одељак саставља протокол колаудовања и окончани рачун.
Све мане и недостатке које ова комисија нађе на
извршеним радовима дужан је предузимач у року који му
она остави исправити и уклонити. Неучинили то Градски
Савет ће наредити да се све поправке изврше на његов рачун против чега предузимач нема права рекламације. Исто
тако ако колаудациона комисија нађе да предузимач треба
још неке или допунске радове да изврши то ће предузимач
морати тој одлуци следовати у противном случају задржаће
му се по оцени комисије одговарајућа вредност у новцу.
14./ Предузимачево целокупно потраживање ће се 14
дана након одржане колудације у готовом новцу исплатити.
15./ Кауција предузимача остаје од дана колаудације
као јемство за 7 /седам/ година. За то време појављене недостатке уклониће предузимач без позива о свом трошку иначе
ће се на употребити његова кауција.
16./ По истеку гарантног рока и ако не буде никаквих
недостатака на извршеном послу образоваће се комисија за
суперколаудовање, која излази на градилиште најдаље за
месец дана по поднетој молби предузимача ако за то неби
било каквих оправданих сметњи. Кад комисија изврши коначни пријем свих довршених и погођених радова предузимач
се разрешава свих својих обавеза а враћа му се кауција.
17./ Предузимач је дужан плаћати све државне таксе
и дажбине, које су са овим пословима скопчане па и непредвиђене законом о држ. рачуноводству Уредбама и наређењима града Новог Сада.
18./ На основу наведених услова склопиће се посебан
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уговор са предузимачем, који је дужан да сноси све односне
трошкове.
19./ У случају спора из овог уговора надлежан је Срески
Суд у Новом Саду.
Поводом изјаве обојице гг. предузимача инж. Соларовића и Др. Франка, да су њихови материални интереси осетно
оштећени због доношења одлуке бр. 25626. од 6. јуна 1926.
и 29035/1926. као и да би они имали право на тражене
оштете ако им се овај посао поново неби дао проширени гр.
Савет позивом на своју одлуку од 15. јула о.г. као и на решење Министарства Грађевина бр. 16584/1926. и Министарства Ун. Дела бр. 15079/1926. изјављује да њима посао није
ни био по закону издат, и да према томе немају право на
тражење отштете у том случају ако Министарство Грађевина
неби одобрило да се њима тај посао поново повери.
Ова се одлука има на одобрење подастрети Министарству Грађевина.
О томе се извршења ради гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број: 249.
адм. 32373. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. августа о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - у предмету [молбе]
Главног Одбора Свештеничког Удружења за новчану помоћ
за одржавање конгреса свештеника Наше Краљевине.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал предлаже да се ова
одлука прогласи одмах извршном без обзира на евентуалне
апелате а с обзиром, да ће се конгрес у кратком времену састати, те се не може чекати са исплатом на одобрење.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада одобрава Главном Одбору Свештеничког Удружења 5000.- дин.
словом: пет хиљада динара, као новчану помоћ града Новог
Сада за конгрес свију православних свештеника државе,
који ће се одржати 1. и 2. септембра о.г. у Новом Саду, а на
терет партије непредвиђени издаци гр. прорачуна.
Ово се решење проглашује извршним, без обзира на
евентуални призив.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ.
Одобрена је ова новчана помоћ с једне стране зато,
што се конгрес одржава у Новом Саду, а с друге стране због
велике националне културне важности његове по томе што
ће свештеници из нових крајева јужне Србије и Македоније
имати прилике да се упознају са великим културним вредностима и тековинама Српства у Војводини, и Фрушкој Гори.
Ваљало је дозволити извршност овог решења, с обзиром
на то да се конгрес одржава већ 1. септембра о.г. и да против овог решења вероватно неће бити призива, с обзиром на
горе поменуту велику важност конгреса.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број: 250.
адм. 32251. од 1926.
Градски Савт из своје седнице од 27. августа 1926. год.
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подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - √свој предлог√ у
предмету молбе Ђорђа Ж. Марковића, учитеља, ради новчане
помоћи за штампање споменице добровољаца палим у Добруџи.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, предлаже, да се
ова одлука прогласи одмах извршном без обзира на евентуалне апелате а с обзиром, да се због краткоће времена не може
за исплату сачекати одобрење.
Предлог гр. Савета је једноглано примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада,
одобрава да се за штампање споменице [у] којој се приказују
борбе српских добровољаца из Војводине, изда из домаће
благајне Ђорђу Марковићу новосадском учитељу, предујам
од дин. 5000.- словом дин. петхиљада, на терет партије непредвиђени издаци градског прорачуна. Претходно извршиће рецензију рукописа одбор у који се бирају: гг. Груја Грчић,
Александар Поповић, Станоје Михалџић и један представник
Савеза Добровољаца у Новом Саду.
Обзиром на то, да та споменица има да прикаже борбу
добровољаца из целе Војводине, умољавају се обе жупаније и
градови да својим прилозима потпомогну ово дело, и то: да
свака жупанија даде по 1250.- дин. градови Нови Сад и Суботица 500.- динара, Сомбор 300.- дин. Сента, Вел. Кикинда,
Бечкерек, и Вршац до 200.- динара, Панчево и Ст. Кањижа
по 150.- динара а Бела Црква 100 д.О резултатима да се поднесе накнадно извештај.
Једновремено се ово решење проглашује извршним без
обзира на евентуални призив.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 251.
Пошто је дневни ред данашње ванредне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно [сазвану]
ванредну главну скупштину за оверовљење позива
Др. Арсена Милутиновића, Милутина Стојковића и
Владу Влашкалића, чланове прош. Савета за дан 30. августа
у 11 сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 30. августа 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Јован Лакић, с.р.
вел. бележник.

Милутин Стојковић, с.р.

Др. Миловановић, с.р.
гр. начелник.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 15. септембра 1926. год.
Председник: ДР. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ,
Градски начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Александар Поповић, гр. Саветник,
Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник,
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Стојан Стакић, приседник
поч. Саветник, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар,
Јосип Пајц, гр. гл. благајник, Ранко Травањ, гр. подбележник, Рудолф Штесел, гр. инжињер.
Од стране муниципалног одбора: Лука Бајић-Бајин, Лука Бајић-Миканов, Велимир Бугарски, Влада
Влашкалић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Груја Грчић, Бернат Ернст,
Др. Радосав Илић, Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Стеван Мијатовић, Др.
Васа Могин, Ђорђе Мунћан, Пера Палковљевић, Јован Перваз, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Тома
Ракић, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Јован Ћулум.
Бележни: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број: 247.
Председник Г. Милан Миловановић, гр. начелник поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета
отвара за данас исправно сазвату ванредну гл. скупштину
проширеног Савета града Новог Сада вођење записника
поверава Николи Лебхерцу, гр. подбележнику а говорнике да
бележи Ранко Травањ гр. подбележник.
Уједно пријављује, да су у законом року стављени накнадно на дневни ред
1./ Предлог гр. Савета у предмету оправке привремених
путева за саобраћај од жељезничке станице.
2./ Предлог гр. Савета у предмету издавања радова за
бушење 6 дубоких и 5. плитких бунара.
3./ Интерпелација Др. Јефте Поповића, члана проширеног Савета у ствари порушене буде пред градском кућом. На
ову интерпелацију ће се поднети одговор на идућој гл. скупштини.
ЈЕДНОГЛАСНО УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Рудолф Штес[е]л, гл. инжињер.
Број: 248.
адм. 24688. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 15. септембра о.г.
подноси - основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету решења Министарства Грађевина број 24456/1926. - којим је
поништена офертуална лицитација за издавање радова око
калдрмисања улица, које воде од Царинског магазина до
Жељезничке станице.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да су овде изнесена два предлога гр. Савета. Први је, да се покуша склонити
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Госп. Министра, да измени ово своје решење и да потврди
лицитацију. Други је да се саставе нови услови за лицитацију, да се они поднесу Министру на одобрење и да се онда
распише лицитација. Чули смо какве приговоре ставља гр.
Савет на решење Г. Министра. Овим приговорима није успело, да се побију сви наводи у решењу. Проширени Савет има
сада да оцени шта да се уради да се дође до калдрме. Мисли,
да се је са примедбама закаснило. Њих је требало изнети у
Министарству пре него што је пало решење.
Обраћа се на први део решења Мин. Грађевина, где се
вели, да је решење прош. гр. Савета поништено као незаконито. Не може се преко тога тако лако прећи. Треба да се
констатује шта је незаконито учињено и ко га је учинио. Ово
треба да се констатује и о томе да се чује у овоме телу, које
представља град. Проширени градски Савет не може у овоме сносити одговорност. Прва лицитација је одобрена на гл.
скупштини у мају. Ту је прош. гр. Савет поступио у потпуно
доброј намери и у уверењу, да је гр. Савет поднео свој предлог
у складу са законом и чињеничним стањем. Међутим се накнадно испоставило, да је био један други предрачун, који је
био одобрен и од Мин. Грађевина. То је био разлог, да је дошло до сукоба између „нас” и Мин. Грађевина. Проширени
гр. Савет је био изрекао, да није потребно калдрмисање нове
улице од жељезничке станице према новом дунавском мосту,
већ да се калдрмише простор пред жељезничком станицом.
И ову измену је требало такођер дати одобрити и тек онда
приступити лицитацији. Ко држи да није тако дужан је устати и овде то рећи.
Друга несрећа је, да су радови издати пре правомоћности одлуке прош. гр. Савета. Када није била она прва одлука
о измени радова поднесена на одобрење, да је бар била поднесена ова друга неби дошли у тежак положај у коме смо
данас. Догодило се међутим нешто, што се мора нарочито
подвући. Градски Савет је издао радове предузимачима још
пре истека рока за поднашање жалбе. Предузимачи су уведени у посао 10. или 11. јуна о.г. 14. јуна је била гл. скупштина
и ту је неко рекао, да су улице већ раскопане. Поводом тога
је изаслата комисија и одмах другог дана је на гл. скупштини
изречено, да није нико био овлаштен, да предузимаче уведе
у посао. Које то пак учинио није се до данас установило. Градски Савет није смео издати ону одлуку и шеф наше администрације није смео допустити, да се рад отпочне. Према гр.
орг. статуту је дужност градског начелника, да пази да ни
један орган гр. управе не прекорачи свој законити делокруг.
У томе случају, да је гр. Савет и даље хтео, да иде незаконитим путем, требао је сазвати проширени Савет и ствар изнети.
Очекивао је, да ће гр. Савет сам гледати, да нађе које крив.
Ново решење Госп. Министра нас је јако забринуло. Зима је на прагу и бојати се, да радови неће моћи бити довршени још ове године. Министар ништи наше решење о лицитацији, наређује да се саставе нови услови и поднесу на одобрење, после чега ће се расписати поновна лицитација. Лицитацију ће одржати Грађевинска Дирекција или само Министарство, јер наши органи нису томе „вични”. Ово се односи на
гр. Савет који нам подноси предлоге. Када су 4. августа били
пред прош. Саветом услови лицитације, било му се је учинило, да радови не одговарају зато је био тражио, да се они
саобразе закону. При самој лицитацији је био присутан и
Изасланик Грађевинске Дирекције, кога је такођер молио, да
пази да буде све по закону извршено. Пређашња лицитација
а и нова су само параде. Велики део послова је већ свршен,
материјал је преузет и калдрмисање се може наставити само
већ започетим материјалом. Др. М. Франк је једини заступ-
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ник за корлатски базалт а А. Соларовић једини заступник за
мађарски керамит. И на новој лицитацији се могу само они
јавити. Зато је Министар Могао, да зажмури и да лицитацију
одобри. Да калдрмисање није почето онда би и имало смисла
лицитирати.
Ако депутација неби успела онда треба тражити, да се
поступи тако брзо, да не прође узалудно ни један дан.
Прихваћа предлог уз ове своје напомене.
Стеван Мијатовић, члан прош. Савета, износи, да је народни посланик Павле Поповицки у Клубу месне радикалне
организације нарочито подвикуно, да ће Мин. Грађевина
увек поништити наше лицитације. С обзиром на зиму предлаже, да се рад настави без обзира на политичку борбу и
истрагу по овоме предмету. Ако ове улице не буду оправљене
највише ће патити наш радни свет и наши трговци. Моли,
да се у овом предмету отвори конференција.
Пошто је овај предлог једногласно примљен, то је председник гл. скупштину претворио у конференцију.
По довршетку конференције је председник поновно отворио гл. скупштину и дао реч г. Мити Клицину, члану прош.
Савета, који је као резултат конференције предложио, да се
изашаље депутација Мин. Грађевина а гр. Савет, да чини
своје.
Груја Грчић, члан прош. Савета предлаже, да се у депутацију изашаљу гг. Мита Клицин, Давид Поповић, Милан
Вучков, Ђорђе Гавриловић, Милан Грујић, Стеван Мијатовић,
чланови прош. Савета.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал предлаже, да се
уједно изашиљу и градски начелник са референтом.
Миливој Вучетић, гр. Саветник, предлаже, да се уједно
изабере у депутацију и нар. посланик Поповицки.
Дака Поповић, члан прош. Савета, изјављује да не може
ићи сутра са депутацијом, већ би евентуално могао ићи прекосутра.
Мита Клицин, члан прош. Савета, моли, да се изостави
и он, јер ту су изабрати и званични органи, којима је ствар
потпуно позната и није потребна тако многобројна депутација.
После овога је је након споразума у предмету дана одласка у Београд једногласно донесено ово
РЕШЕЊЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање решење Министарства Грађевина под бр. 24456/1926. и уједно одобрава
технички елаборат такођер опште и техничке услове, које је
гр. Савет на основу горњег решења саставио и упућује гр.
Савет, да неодложно поступи у смислу решења Министарства Грађевина бр. 24456/1926.
С обзиром да је решење Министарства Грађевина бр.
24456./1926. у извесним тачкама неосновано, као што се то
види из следећих примедаба - а да сада наступа зимско
време и да би одлагање рада проузроковало огромну штету
градским јавним интересима, то проширени гр. Савет изашиље у Београд депутацију да замоли Госп. Министра Грађевина да повуче своје решење гр. 24456/1926. и лицитацију
одобри.
У депутацију се изашиљу г.г. градски начелник, референт, Павле Поповицки, Мита Клицин, Дака Поповић, Милан
Вучков, Ђока Гавриловић, Милан Грујић и Стеван Мијатовић,
чланови проширеног Савета. Депутација има отићи у Београд 17. септембра о.г.
Примедбе на решење Министарства Грађевина су ове:
ад. 1./ „УСЛОВЕ” Према којима је гр. Савет расписао
офертуалну лицитацију на дан 21. VIII. 1926. одобрило је
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Министарство Унутрашњих Дела решењем бр. 9349/1926.
гр. Савет је само смањио рок довршења радова за 2 месеца,
пошто је један део радова већ био готов, и допунио је услове
тачно по прописима садржаним у решењу Министарства
Грађевина бр. 19130/1926.
Примећује се да се у погледу исплаћивања рада у тачци
12. услова јасно каже, да „Предузимач имаде у својој понуди
јединичне цене тако ставити као да му се рад плаћа у готовом новцу одмах након израде” према томе из понуде лако
се може сазнати колико ће стати цео посао, како је то и Рачунарско Оделење Министарства Грађевина извршило.
2./ Не стоји, да је гр. Савет од Министарства одобрени
прорачун приликом лицитације самовољно изменуо и смањио са дин.107.775. пошто услови садрже све позиције из
одобреног прорачуна - изузевши позиције VI.-1 и VI.-2 у
вредности од дин. 11.000.- за одржавање привремених путева; ова сума изостала је пошто је Министарство Грађевина
решењем бр. 19130/1926. установило кредит са свотом од
дин. 3.327.90. Позиција V.-2. у вредности од дин. 96.775. за
припремне радове је унета у условима под тачком 1./ која
гласи: „Постојећа покварена калдрма из ливеног асфалта и
остатцима бетонске подлоге имају се отклонити. Предузимач
мора стари асфалтски материјал градским органима предати, и сувишан материјал депоновати по упутствима гр. грађ.
одељка, све до даљине од 3000 м” у понуђеним ценама су сви
припремни радови урачунати, како се то може јасно видети
из понуде.
Према томе предрачунска сума за лицитацију је дин.
3,327.906.- т. ј. иста сума, коју је Министарство Грађевина
одобрило са решењем бр. 19130/1926. Из овога се види, да
су најниже поднете понуде испод предрачунске суме за
/3,327.906. - 3,273.248.-/ 54.658.- а не као што доказује
Рачунарско Оделење Министарства Грађевина - изнад предрачунске суме.
3./ Лицитација је оглашена потпуно по пропису Министарства Грађевина решење бр. 19130/1926. објава лицитације је експедирана од нас ради огласа у Службеним новинама 6. VIII. 1926. и рок лицитације је 21. VIII. 1926.
4./ Сви понуђачи су положили прописану кауцију и то:
а/ Др. Михајло Франк дин. 89.000.- Понуђена свота
износи Динара 1,765.692. од тога 5 % је дин. 88.284.60.
б/ Гутман и Фран[к] дин. 180.000.- понуђена свота
3.535.095.- од тога 5 % је дин. 176.754.75
в/ А. Соларовић дин. 80.000.- понуђена свота дин.
1,507.556.- од тога 5 % је дин. 75.377.80.
г./ Д.д. за асфалтирање д. 167.000.- понуђена свота
дин. 3.915.588.- од тога 5 % дин. 195.829.40. Кауција је мања са дин. 28.829.- пошто понуђач не прима гаранцију за
већ довршене радове.
Соларовић и Др. Франк нису приложили узорке, пошто
по њима понуђени материјал већ лежи на лицу места.
Фирма Гутман и Франк су приложили прописане узорке
а фирма д.д. за асфалтисање није приложила узорке.
О овоме се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број: 249.
адм. 35260. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 15. септембра о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету оправке привременог пута за саобраћај од Жељез-
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ничке станице.
Лука Бајић-Миканов, члан прош. Савета, вели, да не
треба тако брзо калдрмисати ове улице, нити на њих трошити много новаца, ако депутација изаслата Мин. Грађевина у
ствари Мађарске улице постигне свој циљ. Тако у Хуњадијевој и код прелаза не треба много трошити. Могу се ниска места насути. Улице Кр. Матије и Дударска потребују већ веће
оправке. Сувишан новац је боље да се употреби на оправку
Футошке и Шафарикове улице.
Рудолф Штесел, гл. инжињер, износи, да ће се тако и
оправити и неће се трошири више но што је потребно.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, предлаже, да се
ова одлука прогласи хитном и одмах извршном без обзира
на евентуалне апелате пошто се оправка ових улица у важном јавном интересу мора одмах извршити и не може чекати док ово решење буде и надлежно одобрено.
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом
гр. фискала једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
С обзиром на то, да се усљед тога што је Мин. Грађевина решењем бр. 24456/1926. поништило офертуалну лицитацију за калдрмисање улица од Царинарнице до Жељезничке станице не може очекивати, да ће калдрмисање ових улица бити довршено још ове године то прош. гр. Савет наређује оправку улица за привремени саобраћај и то за каменичку
ул. за фијакерски саобраћај а за теретни саобраћај, да се
оправе улице Сибињанин Јанка, Кр. Матије и Дударска.
За ове оправке се одобрава кредит од дин. 59.950.- на
терет партије XXXVIII. Разни непредвиђени издаци у износу
од дин. 65.024. из гр. буџета за 1925.10 год. Овлашћује се гр.
Савет, да ове оправке хитно изведе у свом делокругу.
Проширени гр. Савет уз пристанак свога правозаступника изриче, да се ова одлука има у важном јавном интересу одмах извршити без обзира на евентуалне апелате.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Мин.
Унутр. Дела - Оделење за Б.Б.Б.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 250.
адм. 33868, 34252. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 15. септембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету издавања радова за бушење 6 ком. дубоких и 5 ком.
плитких бунара.
Стеван Мијатовић, члан проширеног Савета, моли, да
се један дубоки бунар ископа и у Уставској улици [пошто] у
целој овој околини нема дубоког бунара. Треба укснути [!] бунар у новом насељу иза каменичке капије.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, потпомаже предлог предговорника и предлаже, да се бунар код
Рокушке цркве за сада не ископа, јер има у околини довољно
дубоких бунара, већ у Уставској улици на улу Гајеве улице
где је збиља врло велика потреба.
После овога је једногласно примљен предлог гр. Савета
измењен предлогом Стевана Мијатовића те је
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ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕНО:
Проширени гр. Савет по саслушању мњења економског, финансијског и правног одбора и на основу решења
Министарства Унутрашњих Дела бр. 9917/1926. прихваћа
предлог гр. Савета и решава да се на основу одржане две
офертуалне и једне усмене лицитације за бушење 6. ком.
/шест/ дубоких бунара за пијаћу воду повери фирми Јован
Јекл у Новом Саду као једином и најповољнијем понудиоцу
након одржане две безуспешне лицитације, и то на следећим
местима:
1./ На Кисачком путу пред баракама
2./ На углу Београдске и Кајмакчаланске ул.
3./ На видовданском насељу,
4./ На насељу код Шулцовог млина
5./ На Сланој Бари
6./ На темеринском путу око бр. 72.
по јединичним ценама садржане у понуди Јована Јекла бр.
24899/1926. по следећим условима:
1./ Бунари се имају са цинованим цевима са наглавцима 2 ” промера дебљине зидова 3м/м. избушити.
2./ Подузимач је дужан бунар до оне дубљине избушити
коју ће гр. грађ. одељак на основу нађених слојева одредити.
Највећа дубина је 120 мет.
3./ Бушење се има тако извршити, да се са одбранбеним цевима од 3½ ” буши до првог слоја, који воду не пропушта и онда са цевима од 2 ” до одређене дубине.
4./ Сито треба да буде из бакра а дужина према упутству гр. грађ. одељка.
5./ Дубљина бунара ће се после измерења дубљине на
лицу места установити.
Као покриће за трошкове тих бунара одређује се свота
од 144.000 дин. одобрена од Министарства Унутрашњих Дела под бројем 9917/1926. на терет позиције „Непредвиђени
издаци” Прорачуна 1926. год.
Пошто избушење тих 6 комада бунара према најјефтинијој понуди не износи више од 108.000 динара, проширени
гр. Савет решава, да се у оквиру расположивог кредита избуши још три бунара и то:
1./ на насеобини на каменичком путу.
2./ на насеобини на 4 крајцаре пустари
3./ У Уставској улици на углу Бана Јелачића или Гајеве
улице.
Бушење 5 /пет/ ком. плитких бунара за ватрогасне
сврхе √се издаје√ фирми Јован Јекл у Новом Саду као најповољнијем нудиоцу по јединичним ценама означене у понуди
Јована Јекла бр. 24899/1926. по следећим условима:
1./ Бунари се имају са цинованим цевима од 3½ са наглавцима избушити. Дебљина треба да буде 4 м/м.
2./ Подузимач је дужан бунар са цевима од 5 ” које град
ставља на расположење до оне дубљине избушити коју ће гр.
грађ. одељак на основу нађених слојева одредити. Највећа
дубљина је 25. мет.
3./ Ситаста цев има у тој дубљини и са толиким бројем
рупа направити које гр. грађ. одељак на основу дебљине и
врсте слојева одреди.
4./ Дубљина бунара ће се према фактичној избушеној
дубљини установити.
За бушење тих бунара одређују се следећа места:
1./ У Кисачкој ул. код барака,
2./ На углу Београдске и Кајмакчаланске ул.
3./ На углу Кнез Милоша и Карађорђеве улице.
4./ У творници Плина.
5./ На углу Краљевића Марка и Змај Огњена Вука ул.
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Као покриће трошкова за бушење тих бунара одређује
се кредит из прорачуна пожарне чете за 1926. партија VI.
Разне инвестиције бушења 5 комада бунара у оквиру од
60.000 динара.
Извршење се поверва гр. Савету.
Број: 251.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
[сазвану] ванредну главну скупштину за оверовљење позива,
Даку Поповића, Милутина Стојковића, Милана Вучкова,
чланове проширеног градског Савета за дан 16. септембар
1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 16. септембра 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Никола Лебхерц, с.р.
подбележник.

Милан Вучков, с.р.

Др. Милан Миловановић, с.р.
гр. начелник.

ЗАПИСНИК
Вођен у продужној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
која је одржана 18. септембра 1926. год.
Председник: ДР. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ,
Градски начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Др.
Михајло Продановић, гр. фискал, Рудолф Штесл, гл. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Стојан Стакић, приседник сир. стола, поч. саветник, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник,
Ранко Славнић, гр. архивар, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног Одбора: Лука Бајић-Миканов, Влада Влашкалић, Милан Вучков, Ђорђе
Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Груја Грчић, Вељко Добановачки, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илић, Васа Јовановић, Сава Керац, Мита Клицин, Стеван Мијатовић, Јован Милак, Петар Милак,
Пера Палковљевић, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Милан Саратлић, Коста Симин,
Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Јован Ћулум, Фрања Цидлик.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број: 252.
Председник Г. Милан Миловановић, гр. начелник поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета
отвара за данас исправно сазвату продужну гл. скупштину
проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника
поверава Николи Лебхерцу гр. подбележнику а говорнике да
бележи Ранко Травањ гр. подбележник.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Број: 253.
адм. 32232. од 1926.
Градски Савет подноси извештај депутације изаслате
од стране прош. гр. Савета на гл. скупштини 15. септембра
о.г. и мишљење економског одбора у ствари довршења калдрмисања улице од Жељезничке станице до Царинарнице.
Давид Поповић, члан прош. Савета као члан депутације
извештава, да је депутација објаснила начелнику Министарства Грађевина четир тачке приговора Мин. Грађевина и
начелник је прихватио тумачење гр. Савета. Пета тачка приговора у погледу рока за распис лицитације није се могла
побити, али су ипак добили позитивно обећање да ће Мин.
Грађевина прећи преко тога и да ће лицитација бити одобрена. Народни посланик Госп. Павле Поповицки је објаснио
како ствар стоји и обећао је депутацији, да ће он код Мин.
Унутрашњих Дела израдити, да се решење прош. гр. Савета
о увађању предузимача у посао одмах одобри. У економском
одбору је прихваћен предлог Мите Клицина да се одобрење
Министарства Унутрашњих Дела објави у прош. Савету и да
се онда предузимачи одмах уведу у посао.
Мита Клицин, члан прош. Савета чита предлог економског одбора. Циљ је данашње одлуке, да се предузимачи што
пре уведу у посао. Нар. Посланик Госп. Павле Поповицки је
обећао да ће порадити, да решење прош. гр. Савета од 27.
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августа о.г. буде што пре надлежно одобрено. Нада се, да ће
до свршетка калдрмисања доћи и дефинитивно одобрење.
После овога је предлог економског одбора једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет саслушавши извештај изаслате
депутације решава:
1./ Да путем госп. Посланика замоли од госп. Министра Унутрашњих Дела хитно одобрење одлуке овог Савета
од 27. августа о.г. којом је одобрена јавна лицитација од 21.
августа о.г. о калдрмисању улица које воде од жељезничке
станице до Царинарнице, и да се по том сазове гл. скупштина ради публиковања решења Госп. Министра Унутрашњих
Дела и доношења одлуке о увађању предузимача у посао.
2./ Да путем Г. Посланика замоли Г. Министра Грађевина, да хитно исходи надлежно одобрење лицитације од 21.
августа о.г. о калдрмисању улица од Жељезничке станице до
Царинарнице.
Прешност ове ствари образлаже се тиме, а/ да је већ
Велики део посла свршен и да је град везан за материјал
калдрме те према томе нова лицитација неби могла донети
бољи резултат од оне која је била 21. августа о.г. јер са Мађарским керамитом и корлатским базалтом могу само оне
фирме конкурисати, које су дале најбоље понуде, те би се
узалудно дангубило.
б./ и да је зима на прагу те ако се што скорије неби
почео рад неби се могли свршити бетонски послови о.г. те би
остали за пролеће.
О овоме се извршења ради гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 254.
Пошто је дневни ред данашње продужне √ванредне√
главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас
исправно √сазвану√ продужну главну скупштину за оверовљење позива,
Јована Ћулума, Пају Тодоровића, и Луку Бајића-Микановог, чланове проширеног градског Савета за дан 19. септембар у 11 сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 19. септембра 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.

`

Н. Лебхерц, с.р.
вел. бележник.

Паја Теодоровић, с.р.

Др. Миловановић, с.р.
гр. начелник.

ЗАПИСНИК
вођен у продужној ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 22. септембра 1926. год.
Председник: ДР. МИЛАН МИЛОВАНОВИЋ,
Градски начелник.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. гр. начелника, Радивој Бокшан, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал,
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Ђорђе Клука, гл. физик, Стојан Стакић, приседник, поч. Саветник, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник,
Ранко Славнић, гр. архивар, Ранко Травањ, гр. подбележник, Рудолф Штесл, гр. инжињер.
Од стране муниципалног Одбора: Димитрије Бјелић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Милутин
Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Вељко Добановачки, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић, Сава
Керац, Мита Клицин, Стеван Мијатовић, Јован Милак, Др. Васа Могин, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Др. Јефта Поповић, Цвета Продановић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Бележи: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 255.
Председник Г. Др. Милан Миловановић, гр. начелник
поздравивши присутну господу чланове проширеног гр. Савета отвара за данас исправно сазвату продужну ванредну
главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада,
вођење записника поверава Јовану Лакићу, вел. бележнику,
а говорнике да бележи Никола Лебхерц, гр. подбележник.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Рудолф Штесл, гр. инжињер.
Број: 256.
адм. 35489. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 27. септембра о.г.
подноси решење Министарства Унутрашњих Дела Бр. 20694/
1926. којом је одобрен исход офертуалне лицитације у предмету калдрмисања улица, које воде од Жељезничке станице
до Новосадске гл. Царинарнице.
Стеван Мијатовић, члан проширеног Савета, протестује
против тога, да се иде у Београд, када је г. Перуновић начелник у Мин. Грађевина обећао, да ће бити одобрено. Посланик,
г. Павле Поповицки а и остали чланови депутације су били
мишљења, да се опуномоћи градски начелник, да одмах изда
посао предузимачима, али су ипак одустали од тога, да се
неби пребацивало г. градском начелнику. Посао се не може
више одуговлачити, јер ће ускоро наступити мразеви и коће
онда одговарати за бетонски посао. Према најновијој наредби Мин. Саобраћаја морају се вагони истоварити за шест
сати. Поред данашњег хрђавог пута до жељезничке станице
неће се вагон моћи у тако кратком времену истоварити и
највише штете ће отуда имати наши трговци. Предлаже, да
се преузимачи одмах уведу у посао или бар да се изгради део
до жељезничке улице. Опомиње да је стрпљење народа исцрпљено и не сме се даље чекати. Министарство Унутрашњих
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Дела је градњу одобрило и новац је ту. Народ који се вози на
станицу се гуши од прашине на садашњим путевима. Досадашњи радови на калдрми су одобрени па треба их сада и
довршити. Предлаже, да се изгласа поверење г.г. градском
начелнику и гр. инжињерима и посао изда предузимачима.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, претвара
гл. скупштину у конференцију.
По довршетку конференције је г. градски начелник поново отворио гл. скупштину и реч дао Стевану Мијатовићу,
члану проширеног Савета, који поново предлаже, да се посао
одмах изда а да се не шаље депутација, јер ће у петак када
се буде вратила и ова депутација, бити иста ситуација. Моли,
да се и о његовом предлогу гласа.
Мита Клицин, члан прош. Савета, моли, да депутација
одмах сутра отиде у Београд. Извештај депутације се има
поднети са предлогом гр. Савета како да се изврши и финансира.
Стеван Мијатовић, члан прош. Савета, пребацује Мити
Клицину, да је у овој ствари више пута био у Министарству
Грађевина.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, изјављује, да у
овој ствари није после друге лицитације био код Министарства Грађевина. Ово он тврди и ко хоће нека докаже противно. Ограђује се против сумњичења. За свој рад прима пуну
одговорност и увек отворено. После прве лицитације је био
код Мин. Грађевина и покушавао је, да се лицитација одобри. Био је са Др. Јефтом Поповићем. У погледу депутације
предлаже, да се изаберу гр. начелник и Јован Ћулум.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, потврђује, да
је био са г. Митом Клициним код Мин. Грађевина одмах после
прве лицитације и покушавали су, да ова буде одобрена. Пошто је био пао предлог, да се он изашаље у депутацију изјављује, да се тога не може примити.
Др. Милан Миловановић, градски начелник, вели, да је
сам г. Мита Клицин у једној од прошлих гл. скупштина изјавио √да је√ био код Мин. Грађевина у ствари друмаринског
фонда.
Стеван Мијатовић, зна √од√ начелника Мин. Грађевина
г. Перуновића, да је г. Мита Клицин, био више пута пожуривао ову ствар, који је то пред депутацијом рекао.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели да је у ствари
прорачуна друмаринског фонда био код Мин. Грађевина,
али то је било пре друге лицитације. Свакоме грађанину је
слободно, да се о јавним стварима интересује код градске
управе и Министарства. Погрешка би била, да се је он био
издао за делегата града, када то у ствари није.
Пошто је г. градски начелник изјавио, да се услед спречености не може примити изасланства, √предлаже√, да се поред Ћулума изашаље Миливој Вучетић, гр. Саветник.
После овога је стављен на гласање прво предлог гр. Савета за који је гласало 25 чланова а затим предлог Стевана
Мијатовића за који је гласало 5 чланова прош. Савета.
Према томе је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Мите Клицина већином гласова примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању економског, финансијског и Правног одбора решава, да изашаље депутацију
Министарству Грађевина, да пожури одобрење офертуалне
лицитације од 27. VIII. 1926. год. за изградњу калдрме у улицама, које воде од Царинарнице до Жељезничке станице у
Новом Саду. У депутацију се изашиљу гг. Миливој Вучетић,
гр. Саветник и Јован Ћулум члан проширеног Савета с тим,
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да већ сутра отиду у Београд и на скупштини, која се има
сазвати за 24. IX. поднесу свој извештај.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 257.
Пошто је дневни ред данашње продужне ванредне
главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас
исправно сазвату продужну ванредну главну скупштину. За
оверовљење позива,
Др. Ђорђа Недељковића, Др. Бранка Илића и Васу Јовановића, чланове проширеног Савета за дан 23. септембра у
11 сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 23. септембра 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Јован Лакић, с.р.
вел. бележник.

Др. Миловановић, с.р.
гр. начелник.

Васа Јовановић (Вакин), с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у продужној ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 24. септембра 1926. год.
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. Стеван Дамјановић, гр. Саветник,
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Рудолф Штесл, гр. инжињер, Стеван11 Михалџић, ред. вел. капетан,
Ђорђе Клука, гр. физик, Стојан Стакић, приседник поч. Саветник, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула
Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц,
гр. подбележник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног одбора: Димитрије Бјелић, Велимир Бугарски, Милан Вучков, Бернат Ернст,
Васа Јовановић, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Мирко Кузмановић, Др. Коста Мајински, Лука Малетић,
Стеван Мијатовић, Јован Милак, Мита Мунћан, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић,
Милутин Ракић, Тома Ракић, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Јован Ћулум, Јоја Фратуцан, Фрања
Цидлик.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, гр. подбележник.12
Број: 258.
Председник Г. Милан Миловановић, гр. начелник поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара за данас исправно сазвату продужну ванредну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника
поверава Јовану Лакићу, вел. бележнику, а говорнике да бележи Никола Лебхерц гр. подбележник.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Рудолф Штесл, гл. инжињер.
Број: 259.
адм. 35951. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 24. септембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
извештаја изаслате депутације Мин. Грађевина у ствари калдрмисања улица од Жељезничке станице до Царинарнице.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да смо тек
сада дошли до предлога, који предлаже да се прими.
Надаље жели, да говори у личној ствари. На прошлој гл.
скупштини је Стеван Мијатовић, рекао, да је двапут био у
Мин. Грађевина и ствар представио тако, као, да је био да
квари калдрмисање. Госп. гр. начелник је томе додао, да је
депутација то чула √у Мин. Грађевина√. После ове скупштине
је био код начелника г. Перуновића и када му је изнео ствар
изјавио му је √овај√, да је био увек само, да се заузима √за
ствар√, да одлука о калдрмисању буде одобрена на бази новог
предрачуна и да град не плати за већ извршене радове на
11
12

Станоје (прим. прир.)
велики бележник (прим. прир.)

230

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

калдрмисању ових улица из своје благајне него да иде на терет калдрминског фонда. Од друге лицитације до јуче није
био у Мин. Грађевина. Молио је г. начелника да то изјави и
депутацији. Нужно је, да се то, и на овоме месту чује, да се
нико не сумњичи и да се износи само чиста истина.
Рад на калдрмисању се отегао зато јер није решење било одобрено и јер [су] се раскопале улице пре одобрења √лицитације√ од стране Министарства Грађевина. Када се иде редовним законитим путем онда се много брже долази до циља.
Прошла депутација је донела одобрење од Министарства Унутрашњих Дела, али није било обећање и од Министарства Грађевина. Зато је било потребно изаслати ову другу депутацију.
У осталом одбија од себе свако сумњичење.
Др. Милан Миловановић, гр. начелник, вели, да се на
свакој скупштини говори само о личној ствари √од стране√
предговорника. Не дозвољава, да се говори о личним стварима, √него нека изволи говорник говорити о дневном реду.√
Мита Клицин, члан проширеног Савета се позива на
скупштински пословник, да према њему има права да говори
у личној ствари ако је на гл. скупштини нападнут.
Др. Милан Миловановић, гр. начелник, укорава предговорника с мотивацијом, што је и даље наставио √о личној
ствари, иако је једанпут био престао√ говорити и против његове забране.
Мита Клицин, члан прош. Савета, протестује против
тога, јер му реч није одузета и по пословнику има право, да
говори и о личној ствари.
На ово градски начелник упозорава говорника, да може
говорити само о предмету, који је на дневном реду.
Препирка у жестоком тону између говорника, некоји
чланова проширеног Савета и градског начелника бивала је
све оштрија и градски начелник одузима реч Мити Клицину,
нешто овај позивајући се на пословник моли гл. скупштину,
да му дозволи, да говори, √нашто скупштина није реаговала.√
Како је градски начелник и надаље остао при томе, да забрањује реч говорнику, то му је овај добацио, да председник не
може овде пашовати, већ да је за вођење гл. скупштине меродаван њезин пословник.
Препирка је постала све јача и градски начелник је суспендовао гл. скупштину.
Када су се духови смирили градски начелник је поново
отворио гл. скупштину.
Дака Поповић, члан прош. Савета, моли, да се прво реши
питање оправке ул. а наиме, да се усвоји предлог да се гр.
Савету да мандат да сутра склопи уговор са предузимачима
тако, да се посао може одмах отпочети. После овога пак, да
се пређе и на лично питање.
После овога је градски начелник ставио на гласање предлог гр. Савета и он је једногласно примљен.
Мита Клицин, члан прош. Савета, поново изјављује, да
није тачна тврдња Стевана Мијатовића и моли, да један члан
депутације овде изнесе, шта им је рекао Госп. Перуновић.
Јован Ћулум, члан прош. Савета вели, да је њему као
члану депутације и Павлу Поповицком и Миливоју Вучетићу
начелник Госп. Перуновић, јуче за време док је његов секретар писао одлуку изјавио, да је Мита Клицин, када год је био
код њега, радио у корист ствари а наиме, да се потврди одлука о издавању рада на калдрмисању улица. Изјавио је, да
Мита Клицин није никад био да квари ствар калдрмисања.
Стеван Мијатовић, члан проширеног Савета, моли реч
ради објашњења у личној ствари са Митом Клициним, али
му г. градски начелник не даје, да се неби дебата о овоме без
потребе одуговлачила.

24. СЕПТЕМБАР 1926.
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РЕШЕЊЕ:
Проширени градски Савет, на основу решења Министарства Унутрашњих Дела, бр. 20694 од 20. септембра 1926.
г. и на основу извештаја депутације, да је г. Министар Грађевина потписао предлог за Министарски Савет о уступању
израде калдрме Мађарске и осталих улица упућује бр. Савет,
да у смислу одобреног решења прош. гр. Савета од 27. VIII.
о.г. одмах склопи уговор са предузимачима и њих уведе у
посао и да у свему поступи у смислу постојећих законских
прописа.
О томе се извршења ради градски Савет изводом из
записника извештава.
Број: 260.
Пошто је дневни ред данашње продужне ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно сазвату продужну ванредну гл. скупштину за оверовљење позива,
Даку Поповића, Милутина Стојковића и Милана Вучкова, чланове проширеног градског Савета за дан 25. септембар
у 11 сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 25. септембра 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Јован Лакић, с.р.
вел. бележник.

Др. Миловановић, с.р.
гр. начелник.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 22. октобра 1926. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ
зам. градског начелника.
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Александар Поповић, гр. Саветник, Др.
Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. инжињер,
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа,
Андрија Патак, гр. рачуновођа, Ранко Славнић, гр. архивар.
Од стране муниципалног одбора: Др. Мита Арадски, Лука Бајић-Миканов, Петар Брзак, Стеван
Бркић, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Вељко
Добановачки, Коста Живојновић, Др. Радосав Илић, Васа Јовановић, Др. Јован Летић, Александар Нађ,
Стеван Летић, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Петар Милак, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Ђорђе
Мунћан, Мита Мунћан, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Др. Миша Рајковић,
Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
√Бележи: Никола Лебхерц, гр. подбележник.√
Број: 261.
Председник Г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату редовну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника поверава
Николи Лебхерцу гр. подбележнику.
Уједно извештава, да је благовремено стављен накнадно на дневни ред „Предлог гр. Савета у предмету подизања
зајма ради покрића разних набавака у иностранству у години 1922.”
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Број: 262.
адм.
Госп. Јован Лакић, зам. гр. начелника подноси градоначелнички извештај о раду градске Управе за време од 1.
јула о.г.
Лука Бајић-Миканов, члан прош. Савета, моли, да се
попуне јаме, које су настале услед прегледа подземног уличног
вода гаса, јер су ове јаме врло опасне за саобраћај.
Никола Плавшић, техн. Саветник вели, да се цеви уличног вода гаса још нису могле испробати, јер нисмо могли добити за то потребног меркаптана. Сада је јављено из Беча,
да је меркаптан одаслат те да ће за 8 дана бити овде. После
овога ће се коначно затворити отвори у улицама.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, констатује, да
већ неколико месеци није било редовне гл. скупштине и да
за претрес 60 предмета треба дуже времена. Моли, да се у
будуће одржи сваког месеца по једна редовна гл. скупштина,
да би представници имали времена и могућности, да претресу све предмете. Замера, да у извештају није споменута оправка Клисанског и Камендинског пута, што се већ одавно пожурује. Ови путеви неће бити готови √ни√ ове године и Клисани
и Ченејци ће и ове зиме морати терати по блату. Ту је пропу-
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штена дужност.
Јован Лакић, зам. градског начелника, вели, да су у последњих неколико месеци често држане скупштине, али само
за расправу појединих предмета. Скупштине су се биле сазивале увек изненада и брзо тако, да се нису могли спремити
предмети, који су данас на дневном реду. У погледу Камендинског и Клисанског пута је сада градски начелник поднео
Управном Одбору извештај. У своме извештају није ништа
споменуо о овим путевима, јер ствар спада пред Управни
Одбор.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да су планови
за изградњу ових путева сада готови, те ће се поднети Управном Одбору.
Мита Клицин, члан прош. Савета, у вези са извештајем
напомиње неколико ствари. Наиме чуо је, да је градски начелник издао наређење гр. протоколисти, да несме примати од
странака поднеске за Савет, већ да се све мора њему прво
поднети, и да је такођер наредио гр. архивару, да несме без
његовог знања и одобрења издавати на увид или на препис
акта, која се њих тичу. Уједно је чуо, да је Мин. Унутрашњих
Дела издало неку наредбу, да само градски начелник може
давати извештаје новинарима и да новинари не могу присуствовати на седницама, Сената и одбора. Ову је наредбу требало обнародовати у гл. скупштини. Ако √су√ горње √наредбе√
издате оне су по себи ништавне, јер се косе са законом и
градским статутом. Предлаже да се позову градски органи,
да тачно извршавају наређења закона и градских статута и
не може сваки на своју руку издавати наређења. Ако постоји
упитна наредба Министарства Унутрашњих Дела онда треба
против ње ремонстрирати13.
Јован Лакић, зам. гр. начелника вели, да г. градски начелник није издао никакво писмено наређење протоколисти
и архивару о стварима које је изнео предговорник. Такођер
незна ни о каквој наредби Мин. Унутр. Дела, која би само гр.
начелнику дала права извештавање новинарима. Позната
му је једна наредба Министарства Унутрашњих Дела још из
1921./22. год. да се несме јавно износити ток седница гр.
Савета.
Мита Клицин, члан прош. Савета узима на знање извештај зам. гр. начелника, стим да се органи града тачно
придржавају гр. статута.
Стеван Бркић, члан прош. Савета моли, да се оправе
стазе у насељу иза Шулцова млина. Долази јесен, те услед
честих киша неће деца моћи ићу у школу.
После овога је једногласно
РЕШЕНО:
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање
извештај зам. градског начелника и уједно позива градског
начелника односно његовог заменика, да пази, да сви градски
органи се тачно придржавају наређења закона и гр. статута.
Уједно се позива градски Савет, да хитно направи
стазе у насељу иза Шулцова млина, да би и за време киша
био омогућен пешачки саобраћај до овога насеља.
О томе се градски начелник и гр. Савет изводом из
записника извештавају.
Референт: Јован Лакић, зам. гр. начелника.

13

(лат.) изразити незадовољство, тражити поништење или промену неке одлуке
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Број: 263.
адм. 39089. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра подноси
наређење Министарства Унутрашњих Дела - Оделења за Банат, Бачку и Барању под бр. 20511 од 17. септембра о.г.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, не узима на
знање ову наредбу Министарства Унутрашњих Дела, јер нема ослонца у закону ни у гр. статуту. Када би ово опстало
онда се неби могло говорити о раду градског начелника, јер
Велики Жупан тешко ће доћи на гл. скупштину. То је са
гледишта практичног а са гледишта правног такођер се не
да правдати. Предлаже, да се против овога дела наредбе
поднесе тужба на Државни Савет. Проширени Савет ће радо видети г. вел. жупана, те предлаже, да се умоли г. вел.
Жупан, да председава на гл. скупштинама.
Др. Радосав Илић, члан проширеног Савета, вели, да се
Министарство Унутрашњих Дела не равна по старом Мађ.
закону, већ своје наређење оснива на новом закону. И ми
треба да се држимо закона, које је наше √народно√ представништво изгласало. По једном питању не може бити два закона.
Слаже се [са] предговорником, да Министарство Унутрашњих Дела није имало права, да изда горњу наредбу. Али
самоуправа градова је укинута и градови су ушли у склоп
√области√. Боље је, да дође један незаинтересовани.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, вели, да је криво сваћен предлог Мите Клицина. Овде се не тражи борба,
већ хоће, да се заштити закон. Неумесна је примедба о патриотизму. Када би се тако ценило онда би требало одрећи
важност свима законима по којима сада поступа суд. Организациони статут града важи, све док не буде надлежно измењен. Зам. градског начелника има право да заступа градског
начелника у сваком погледу. По градском статуту не може
Министарство Унутрашњих Дела дати гр. чиновницима дужи
допуст већ само ово представништво.
На ово је настала оштра препирка између некојих чланова прош. Савета тако да је г. Јован Лакић, зам. гр. начелника, опоменуо на ред Стојана Продановића, члана прош. Савета и пошто се није стишао, то му је председник одузео реч.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, изјављује, да
за нас важи још закон о муниципијама на основу којега је и
израђен гр. статут. Заменик градског начелника има у случају замене сва права градског начелника, па и право председавања на гл. скупштинама. Ту нема ничег упереног против
Београда. Сваком наређењу издатом у законској форми ће
се он поклонити.
Примећује да је делокруг вел. Жупана остао као и пре.
Моли, да се усвоји његов предлог.
После овога је стављен на гласање прво предлог гр. Савета, да се наредба Министарства Унутрашњих Дела узме на
знање за који гласају 16 чланова прош. Савета а затим предлог
Мите Клицина, за који је гласало 30 чланова прош. Савета.
Према томе је предлог Мите Клицина, члана одбора већином гласова примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада не узима на знање
наређење Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Банат,
Бачку и Барању под бројем 20511/926. јер се противи параграфу 19 зак. чл. XXI. о 1886. год. и решава, да се против
тога наређења поднесе тужба на Дражавни Савет.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
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Број: 264.
адм. 34387. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела - Оделења за
Банат, Бачку и Барању под бројем 19153. од 26. VIII. 1926.
год. којим одобрава одлуку прош. гр. Савета под бројем 134/
скуп. зап. 1926. у ствари измене некојих параграфа гр. организационог статута у погледу висине валоризације свота,
установљених за градске лиферације и радове; добротворне
дарове и милостиње; потпора; новчане казне; отписа неутеривих потраживања и сл.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање горњи отпис Министарства Унутрашњих Дела и по одредби параграфа 11
зак. чл. XXI. од 1886. год. публикује измену параграфа 12. т.
А./ и т./ параграфа 90 т. в./ параграфа 95. т. 6-12. и 16
параграфа 98 параграфа 187 параграф 216. т. 3. параграф
230 т. 5 гр. организационог статута.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 265.
адм. 38717. од. 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела - Оделење за
Банат, Бачку и Барању под бројем 19475 од 1. септембра о.г.
којом одобрава одлуку прош. гр. Савета под бројем 202/адм.
27693. од 1926. у ствари измене параграфа 9 гр. организационог статута.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање горњи отпис Министарства Унутрашњих Дела и по одредби параграфа 11
зак. чл. XXI. од 1886. год. публикује измену параграфа 9 гр.
организационог статута.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 266.
адм. 27639. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. августа о.г. подноси отпис Мин. Унутрашњих Дела - Оделење за Банат, Бачку
и Барању под бројем 16456 од 17. јула 1926. којом се одобрава одлука прош. гр. Савета од 18-22. марта о.г. под бројем
44/адм. 16395, 29706 од 1926. у ствари измене гр. статута о
баждарењу, према примедбама Министарства Трговине и
Индустрије број 12792/III. од 3. новембра 1926. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
ОДЛУЧЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узима на знање горњи отпис
Министарства Унутрашњих Дела и по одредби параграфа 11
зак. чл. XXI. од 1886. год. публикује измену статута о баждарењу.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
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Број: 267.
адм. 38713. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси отпис Мин. Унутрашњих Дела број 21505/926. у ствари
молбе Милке Варићак ради продаје плаца.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, вели, да је
овај прош. гр. Савет донео већ једном решење, да се продаја
празних плацева неће дозволити. Тиме се хтело постићи, да
се зидају куће а не да се тргује са плацевима.
После овога је стављен на гласање прво предлог гр. Савета да се продаја одобри за који је гласало 10 чланова а затим
предлог Др. Бранка Илића за који је гласало 36 чланова прош.
Савета.
Према томе је предлог Др. Бранка Илића члана прош.
Савета већином гласова примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет одбија молбу молиље уд. Милке
Варићак ради дозволе за продају неизграђеног плаца из разлога, да је већ раније решено, да се неће дозволити продаја
празних плацева продатих чиновницима за изградњу кућа.
О томе се гр. Савет ради даљег поступка изводом из
записника извештава.
Број: 268.
адм. 17789. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету нацрта статута Задруге за заштиту од поплаве Великог
рита и ратног острва.
Луки Бајићу-Миканову члану проширеног Савета, је
нацрт статута непознат те зато неможе за њега гласати. Предлаже да се нацрт статута умножи и раздели члановима прош.
Савета.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да се не ради о
некој тешкој ствари. У нацрту се говори само о томе како се
имају одржавати седнице удружења. Управо ми се само слажемо, да наши делегати могу дати свој пристанак на овакав
статут. Могу они бити и надгласани. Ово је врло важно √и
хитно√, да се неби одлагала оправка долме.
Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник разлаже шта све
садржи предложени нацрт статута. Израђен је према правилима задруге за Исушење Шајкашких Ритова.
Јован Ћулум, члан проширеног Савета предлаже ко да
се изабере да заступа град на гл. скупштини Водне Задруге.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Јован Ћулума је
једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
√Проширени√ Градски Савет након саслушања економско - финансијског и правног одбора установљује текст нацрта Основних правила Задруге за заштиту од поплаве Великог рита и ратног Острва, који је приложен овоме решењу.
Надаље одређује у смислу чл. 13. нацрта статута као
скупштинаре од стране гр. Савета: 1. Др. Милана Миловановића, гр. начелника, 2. Јована Лакића, вел. бележника, 3.
Др. Стевана Дамјановића економског Саветника, 4. Николу
Плавшића, техн. Саветника, Јоцу Милака, Јоцу Влашкалића,
Др. Косту Мајинског, Др. Александра Моча, Др. Јована Латинчића, Илију Аврамовића, Др. Миту Арадског, Др. Мишу
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Рајковића, Стевана Радивојевића, Даку Поповића, Саву Ковачевића, Стевана Летића, и Ђоку Гавриловића, који имају
на скупштини водне Задруге заступати град Нови Сад. Сваки од њих имаће подједнаки број гласова колико на град Нови Сад према статуту отпада.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 269.
адм. 25631. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. августа о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету статута о осигурању гр. раденика и извештај гр. рачуноводства.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада установљује статут
о осигурању гр. раденика и намештеника, који су чланови
гр. пензионог фонда овако:
Чл. 1./ Град Нови Сад прима на себе обавезу осигурања свих својих намештеника и раденика √који нису чланови
гр. пензионог фонда√, који су у смислу параграфа 7.- Закона
о осигурању раденика од 14. маја 1922. године обавезни на
осигурање за случај болести, несреће, изнемоглости, старости и смрти.
Чл. 2./ Свима градским намештеницима и радницима
√који нису чланови гр. пензионог фонда√ се осигуравају за
случај болести, надница, плата и друге принадлежности, за
време од 26 /двадесетшест/ недеља рачунајући од дана обољења. Ова им се помоћ има ускратити у случају, да се хотимично не држе лекарских упута и тим одуговлаче оздрављење.
За случај смрти припада члановима њихових породица
погребнина у тридесетоструком износу дневне плате. Ако су
се за погреб други бринули, онда им припада накнада стварно учињених трошкова до висине погребнине.
Чл. 3./ Установљење болести и њезино трајање спада у
дужност гр. лекара, који су уједно дужни и бесплатно лечити,
ако то √у 1 §-у√ оболели намештеник и раденик жели. За
случај потребе болничког лечења лечиће се оболели гр. намештеници и раденици у држ. болници у Новом Саду у којој
је у корист града одлуком проширеног градског Савета под
бр. 178/адм. 31185 од 1922. год. осигурано 10 /десет/ бесплатних кревета. Евиденцију о искоришћавању ће води гр.
лечничко звање.
Чл. 4./ У службу и на посао код града могу се примити
само потпуно здрава лица, што се има доказати сведоџбом
гр. лечничког звања, лечнички преглед је бесплатан.
Чл. 5./ За случај несреће у служби и раду код града,
која је скопчана са телесном повредом гр. намештенику и
раденику припада бесплатна лекарска помоћ, лекови помоћне справе за лечење и хранарина за време лечења, а највише
10 /десет/ недеља. После овога припада им рента за сво
време неспособности. Хранарина износи 2/3 дневно плате, а
рента у случају потпуне неспособности за рад целу дневну
зараду. У случају делимичне неспособности се рента одмерава т. ј. перцентуално према изгубљеној способности. Рента се
може установити само ако умањење способности надмаши
10 %. Способност за рад утврђују градски лекари свака 3 ме-
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сеца, а према потреби и чешће и о налазу извештају гр. Савета. Право на ренту престаје ако уживалац буде осуђен на
затвор и ако отиде у иностранство. За време затвора припада рента родитељима, жени или деци осуђеника тако, да
после његове смрти немају права на ма какву ренту. За случај одласка у иностранство право на ренту престаје, ако се
уживаоц ренте за три месеца не врати.
Чл. 6./ Ако су уживаоци ренте стално неспособни за
рад, а немају чланова породице, која би се за њих бринула,
имају се сместити у гр. убоги дом и обуставља им се свака
рента и потпора у новцу.
Чл. 7./ За случај смрти гр. намештеника и раденика
услед несретног случаја у служби и раду код града, припада
породици његовој погребница, према чл. 2. ове уредбе а рента у висини 1/3 његове дневне плате почевши од дана смрти
до смрти или преудаје удове. Право на ову ренту имају: 1./
обудовела Законита жена, ако је са својим мужем годину
дана најмање у заједници живела па и пре, ако се из брака
родило деце. Преудајом престаје ово право. 2./ Деци до навршене 16 године живота сваком по 1/4. дневне зараде, а
за сирочад се одређује сваком по 1/3. дневне зараде али
највише до висине његове дневне зараде. 3./ Родитељи, браћа и сестре до навршене 16 године, ако их је градски намештеник односно раденик за свога живота издржавао.
Чл. 8./ Припадности14 према овој уредби установљује
проширени градски Савет на молбу заинтересованих, које су
молбе у смислу параграфа 189. зак. о осигурању раденика
ослобођене од таксе. Поднесене молбе се имају решити у року
од 30 дана рачунајући од дана њиховог подношења. Ако у
овоме року молбе неби могле бити решене, онда има градски
Савет молитељу, уколико је молба оправдана, установити као
предујам 75 % припадајуће принадлежности. Погребнину
установљује градски Савет.
Чл. 9./ Против првостепеног решења гр. Савета се подноси жалба прош. гр. Савету, а против првостепеног решења
прош. гр. Савета се подноси жалба Министарству Унутрашњих Дела у року од 15 дана рачунајући од дана уручења.
Чл. 10./ Овим се статутом ставља ван крепости статут
о обскрби намештеника града Новог Сада за случај болести.
РАЗЛОЗИ:
Према чл. 7. закона о осигурању раденика од 14. маја
1922. године лица, која су запослена код општина нису дужна осигурати се, ако општина штатутом прими све оне обавезе за случај болести, изнемоглости, старости и смрти као и
за случај несреће које прописује овај члан закона а наиме:
а./ ако за случај болести добија своје принадлежности најмање за време од 26 недеља рачунајући од почетка болести;
б./ ако за случај изнемоглости, старости и смрти имају права
како они тако и чланови њихове породице на помоћи, које по
својој вредности достижу вредност помоћи по овоме закону;
в./ ако за случај несреће имају права како они тако и чланови њихове породице на пензију, која одговара накнади у смислу овога закона.
Осигурање за случај изнемоглости, старости и смрти је буџетским законом од 1926./1927. продужено.
Град Нови Сад је већ статутом од 7. марта 1912. примио на себе обавезу осигурања својих раденика, али тај не
одговара садашњим приликама.
Предложеним статутом се желе да искористе све градске установе као гр. лечничко звање гр. убоги дом и 10 бесплатних кревета у држ. болници осигураних граду уговором
14
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о продаји ове болнице држави.
Према извештају окружног уреда за осигурање раденика би град за просечни број својих √око√ 300 раденика / и
то за 141 раденика инжињерског звања; 32 гр. баштованства; 41 раденика гр. економије и др. плаћао око 22760 дин.
месечно у име приноса осигурања за болест, случај несреће,
за радничке коморе и за берзу рада. Од ове своте би град
могао 10280 дин. превалити на раденике. У ствари би све то
град морао плаћати, јер би раденици одма тражили, да им
се за толико повиди надница.
Град Нови Сад је према извештају гр. рачуноводства
трошио у ове сврхе много мање.
Тако је у прорачунима
год.
било предвиђено
а потрошено
1921.10.000.- дин.
19.933.25. дин.
35.378.55. 〃
1922.17.500.- 〃
44.575.90. 〃
1923.50.000.- 〃
31.736.84. 〃
1924.50.000.- 〃
22.089.60. 〃
1925.35.000.- 〃
1926.35.000.- 〃
као што се види град је у ове сврхе трошио годишње толико,
колико би имао да плати месечно у име разних доприноса.
Поред тога би град морао узети ако не једног чиновника а оно бар једног дневничара, који би вршио манипулативни посао око осигурања.
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 270.
адм. 15325, 22382, 22738. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. августа о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету уговора о изградњи царинског магазина.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу предлога гр. Савета,
економског, финансијског и правног одбора одобрава нацрт
уговора између Генералне Дирекције Царина с једне стране
и града Новог Сада с друге стране за изградњу царинског
магазина у Новом Саду. Уговор ће гласити:
Чл. 1./ На основу одлуке Господина Министра Финансија од 9. априла 1926. год. Ц. Бр. 15480. а према допису
Генералне Дирекције Царина у Београду од 22. априла 1926.
год. Ц. Бр. 13498 град Нови Сад се обавезује, да ће у Новом
Саду на Дунавској обали на месту, које ће град Нови Сад у
споразуму са Генералном Дирекцијом Царина означити и
обележити подићи зграду у површини од 1200 м.2.
Чл. 2./ У приземљу ове зграде, биће смештен магазин а
у првом спрату 5 просторија за лабораторију, 9 просторија
за канцеларије и 8 станова за чиновнике са укупно 20 соба и
потребним споредним просторијама.
Чл. 3./ Приземље магазина градиће се из армираног
бетона а први спрат из добре печене цигље и то строго по
грађевним прописима.
Чл. 4./ Патос магазина лежаће 1.12. м. изнад запаженог највећег водостаја Дунава т. ј. на апсолутној коти 79.29
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над Адријом.
Чл. 5./ На јужној страни магазина биће израђена једна
рампа од 40 м. дужине а на северној страни друга рампа од
10 м. дужине за истоваривање робе изван магазина.
Чл. 6./ Уздуж магазина изградиће се истодобно дунавска обала у дужини од 250 м. тако да ће бродови моћи пристајати непосредно испред Царинског Магазина. Простор на
обали испред магазина и рампе употребљаваће Царинарница
као своје истовариште.
Чл. 7./ Радове за изградњу ове зграде и истовариште
/обале/ издаће град путем јавне офертуалне лицитације најкашње 60 дана после правомоћности овога уговора.
Чл. 8./ Предузимач који буде градњу извео биће везан
пеналом, да све радове доврши у року од 10 месеци.
Чл. 9./ Генерална Дирекција Царина обвезује се граду
Новом Саду исплатити годишње суму од 840.000 дин. у четвртогодишњим ратама у напред, кроз толико година колико
ће бити потребно, да се цела утрошена сума за подизање
зграде са свим иншталацијама, за изградњу дунавске обале,
рампе, уређења околине и пред простором, насипавања и
калдрмисања те прометна вредност земљишта, потпуно амортизира.
Чл. 10./ Суму утрошену за све укупно постројење ове
Царинарнице установиће град Нови Сад на основу тачнога
обрачуна поткрепљеног званичним документима нарочитог
одбора Проширеног Градског Савета, у који одбор улазе и
два инжињера Грађ. Дирекције у Новом Саду као представници Генералне Дирекције Царина, односно Државе. Овако
састављен обрачун признаће Генерална Дирекција Царина и
само на основу овако састављеног обрачуна установиће се
трајање амортизације и време за плаћање у чл. 9. одређене
кирије.
Чл. 11./ После потпуне амортизације по чл. 10 установљене утрошене суме, зграде заједно са земљиштем обележеним по 1 чл. овог уговора прећиће у потпуну државну својину, о чему ће се у своје време за грунтовни препис сходна
исправа иставити.
Што се тиче истоваришта о коме је реч у чл. 6. овог уговора, држава ће на њега имати права употребе, плаћајући
граду Новом Саду 10 дин. годишње кирије, све док у Новом
Саду постоји Царинарница. Ако се Царинарница евентуално
укине, држава губи право на употребу и истовариште прелази у потпуно располагање града Новог Сада. Ово се има у
своје време у грунтовници забележити.
Чл. 12./ Овај уговор закључен између Генералне Дирекције Царина и града Новог Сада има на основу одлуке Господина Министра Финанција Ц. Бр. 15480 од 9. априла тек.
године, треће алинеје пуну обавезу за државу кад га генерални Директор потпише а за град Нови Сад по одобрењу Мин.
Унутрашњих Дела.
Чл. 13./ За случај спора из овог уговора биће надлежан
Срески Суд у Новом Саду.
Чл. 14./ Све евентуалне таксе по овом уговору улазе у
суму која се има амортизовати из углављене кирије.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 271.
адм. 39519. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. под-
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носи записник о продаји гр. земљишта које га је дне 7, 8, 11,
12, 13, и 14. октобра продавало поверенство на лицу места,
у Долњој Шуми, на основу одлуке гр. Савета од 2. септембра
1926. год. број 35387.
Пошто је овде реч о продаји гр. земљишта а није се нико
пријавио да говори, то је председник одредио поименично
гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају
са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног одбора: Др. Мита Арадски,
Лука Бајић-Миканов, Петар Брзак, Стеван Бркић, Велимир
Бугарски, Влада Влашкалић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић,
Др. Радосав Илић, Васа Јовановић, Др. Јован Латинчић, Александар Нађ, Стеван Летић, Лука Малетић, Стеван Мијатовић,
Петар Милак, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан,
Мита Мунћан, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Стојан
Продановић, Др. Миша Рајковић, Коста Симин, Милутин
Стојковић, Јован Ћулум.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, гр. Саветник, Александар Поповић,
Др. Стеван Дамјановић, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Станоје Михалџић, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Јосиф Пајц.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Савет града Новог Сада након саслушања економског
финансијског одбора, предлаже проширеном градском Савету нека изрече да продаје на вечито земљиште у Долњој Шуми, уз цену која је највећа постигнута на усменој јавној лицитацији, лицима доле наведенима како следи:
1./ Душану Матићу, парц. бр. 78/8. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 18.000.- Динара.
2./ Душану Матићу, парц. бр. 78/7. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 16.100.- динара.
3./ Бранку Асурџићу, парц. бр. 78/6. у површини од 1
к. ј. уз цену по 18.000.- динара.
4./ Пери Брзаку, парц. бр. 78/5. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 12.600.- динара.
5./ Јовану Темеринцу, парц. бр. 78/4. у површини од 1
к. ј. уз цену по 5.630.- динара
6./ Душану Матићу, парц. бр. 78/3. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 9800.- динара.
7./ Душану Матићу, парц. бр. 78/2. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 8000.- дин.
8./ Михајлу Велђи, парц. бр. 78/1. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 7600.- динара.
9./ Михајлу Велђи, парц. бр. 77/7. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 8100.- дин.
10./ Јовану Козаревом, парц. бр. 77/6. у површини од 1
к. ј. уз цену по 6500.- динара.
11./ Јовану Козаревом, парц. бр. 77/5. у површини од 1
к. ј. уз цену по 5700.- динара.
12./ Јовану Козаревом, парц. бр. 77/4. у површини од 1
к. ј. уз цену по 8500.- дин.
13./ Јовану Козаревом, парц. бр. 77/3. у површини од 1
к. ј. уз цену по 8500.- дин.
14./ Паји Фратуцану, парц. бр. 77/2. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 11.900.- динара.
15./ Паји Фратуцану, парц. бр. 77/1. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 12.300.- динара.
16./ Јовану Гавриловићу, парц. бр. 87/1. у површини од
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1 к. ј. 300 хвати, уз цену од 20.100.- дин.
17./ Јовану Гавриловићу, парц. бр. 87/2. у површини од
1 к. ј. уз цену по 13.600.- динара.
18./ Јовану Гавриловићу, парц. бр. 87/3. у површини од
1 к. ј. уз цену по 14.000.- динара.
19./ Јовану Гавриловићу, парц. бр. 87/4. у површини од
1 к. ј. уз цену по 13.300.- динара.
20./ Сави Керцу, парц. бр. 87/5. у површини од 1 к. ј. уз
цену по 12.600.- динара.
21./ Сави Керцу, парц. бр. 87/6. у површини од 1 к. ј. уз
цену по 13.300.- динара.
22./ Сави Керцу, парц. бр. 87/7. у површини од 1 к. ј. уз
цену по 11.600.- динара.
23./ Паји Керцу, парц. бр. 89/1. у површини од 1 к. ј.
800 хвати уз цену по 20.500.- динара
24./ Паји Керцу, парц. бр. 89/2. у површини од 1 к. ј. уз
цену по 13.300.- дин.
25./ Сими Марон, парц. бр. 89/3. у површини од 1 к. ј. уз
цену по 14.500.- динара.
26./ Сими Марон, парц. бр. 89/4. у површини од 1 к. ј. уз
цену по 15.000.- дин.
27./ Ђоки Мунћану, парц. бр. 89/5. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 14.000.- динара.
28./ Сави Сланкаменцу, парц. бр. 89/6. у површини од 1
к. ј. уз цену по 14.400.- динара.
29./ Сави Сланкаменцу, парц. бр. 89/7. у површини од 1
к. ј. уз цену по 13.700.- динара.
30./ Јовану Дивљаковићу, мл. парц. бр. 103/7. у површини од 1 к. ј. 800 хвати уз цену по 13.200.- динара.
31./ Илији Грујићу, парц. бр. 103/6. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 12.100.- динара.
32./ Станку Грњи, парц. бр. 103/5. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 14.600.- динара.
33./ Јовану Дивљаковићу, мл. парц. бр. 103/4. у
површини од 1 к. ј. уз цену по 13.000.- динара.
34./ Јовану Сичу, парц. бр. 103/3. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 12.700.- динара.
35./ Пери Темеринцу, парц. бр. 103/1-2. у површини од
1 к. ј. 1200. хвати, уз цену по 20.200.- динара.
36./ Кости Поповићу, парц. бр. 108/1. у површини од 1
к. ј. уз цену по 9000.- динарад.
37./ Кости Поповићу, парц. бр. 108/2. у површини од 1
к. ј. уз цену по 9000.- динара.
38./ Кости Поповићу, парц. бр. 108/3. у површини од 1
к. ј. уз цену по 8800.- динара.
39./ Јовану Дивјаковићу, парц. бр. 103/1-2. у површини
од 1 к. ј. 1200. хвати, уз цену од 20.200.- динара.
36./ Кости Поповићу, парц. бр. 108/1. у површини од 1
к. ј. уз цену по 9000.- динара.
37./ Кости Поповићу, парц. бр. 108/2. у површини од 1
к. ј. уз цену по 9000.- динара.
38./ Кости Поповићу, парц. бр. 108/3. у површини од 1
к. ј. уз цену по 8800.- динара.
39./ Јовану Дивјаковићу, парц. бр. 108/4. у површини
од 1 к. ј. уз цену по 8500.- динара.
40./ Јовану Дивјаковићу, парц. бр. 108/5. у површини
од 1 к. ј. уз цену по 8000.- динара.
41./ Кристини Дивјаковић, парц. бр. 108/6. у површини
од 1 к. ј. уз цену по 6500.- динара.
42./ Гавра Брзић, парц. бр. 108/7. у површини од 1 к. ј.
800 хвати, уз цену по 13.100.- динара.
43./ Јелени Темеринац, парц. бр. 97/1. у површини од 1
к. ј. уз цену по 30.600.- динара.
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44./ Мити Мунћану, парц. бр. 97/2. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 31.000.- динара.
45./ Мити Мунћану, парц. бр. 97/3. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 30.200.- динара.
46./ Ђоки Мунћану, парц. бр. 97/4. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 30.300.- динара.
47./ Јовану Козаровом, парц. бр. 97/5. у површини од 1
к. ј. уз цену по 25.500.- динара.
48./ Стевану Сремцу, парц. бр. 97/6. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 22000.- динара.
49./ Сими Петровићу, парц. бр. 97/7. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 20.100.- динара.
50./ Гаври Станковићу, парц. бр. 98/1. у површини од 1
к. ј. уз цену по 18.000.- динара.
51./ Јовану Свирчевићу, парц. бр. 98/2. у површини од
1 к. ј. уз цену по 23.300.- динара.
52./ Миливоју Јовановићу-Вакин парц. бр. 98/3. у
површини од 1 к. ј. уз цену по 18.600.- динара.
53./ Јовану Темеринцу, за Драгињу, парц. бр. 98/4. у
површини од 1 к. ј. уз цену по 18.600.- динара.
54./ Луки Асурџићу, парц. бр. 98/5. у површини од 1 к. ј.
уз цену по 20.100.- динара.
55./ Проки Салаћанину, парц. бр. 98/6. у површини од 1
к. ј. уз цену по 29.100.- динара.
56./ Ђоки Мунћану, парц. бр. 98/7. у површини од 1080
хвати уз цену по 9700.- динара.
57./ Јоци Фратуцану, парц. бр. 102/1 у површини од 1 к.
ј. уз цену по 16.600.- динара.
58./ Јоци Фратуцану, парц. бр. 102/2. у површини од 1
к. ј. уз цену по 16.600.-динара.
59./ Јовану Петровићу, парц. бр. 102/3. у површини од 1
к. ј. уз цену по 16.700.- динара.
60./ Јовану Петровићу, парц. бр. 102/4. у површини од 1
к. ј. уз цену по 17.500.- динара.
61./ Јовану Јегдићу за Реша, парц. бр. 102/5. у
површини од 1 к. ј. уз цену по 16.700.- динара.
62./ Јовану Јегдићу за Реша, парц. бр. 102/6. у
површини од 1 к. ј. уз цену по 17.600.- динара.
63./ Јовану Јегдићу за Реша, парц. бр. 102/7. у површини од 1 к. ј. 800 хвати уз цену по 22.100.- динара.
64./ Гаври Станковићу, парц. бр. 119/1. у површини од
1 к. ј. уз цену по 17.200.- динара.
65./ Гаври Станковићу, парц. бр. 119/2. у површини од
1 к. ј. уз цену по 20.200.- динара.
66./ Сави Керцу, парц. бр. 119/3. у површини од 1 к. ј.
уз цену од 19.000.- динара.
67./ Драгутину Сланкаменцу, парц. бр. 119/4. у површини од 1 к. ј. 400 хвати, уз цену по 18.600.- динара.
68./ Пери Банчићу, парц. бр. 119/5. у површини од 1 к.
ј. 600 хвати, уз цену по 24.800.- динара.
69./ Милану Керцу, парц. бр. 119/6. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 16.300.- динара.
70./ Јовану Фратуцану, мл. парц. бр. 119/7. у површини
од 1 к. ј. уз цену по 17.500.- динара.
71./ Стевану Васићу, парц. бр. 120/1 у површини од 1 к.
ј. уз цену по 17.000.- динара.
72./ Кристини Дивјаковић, парц. бр. 120/2. у површини
од 1 к. ј. уз цену по 16.200.- динара73./ Васи Свирчевићу, парц. бр. 120/3. у површини од 1
к. ј. уз цену по 15.100.- динара.
74./ Макси Коларском, парц. бр. 120/4. у површини од 1
к. ј. уз цену по 15.600.- динара.
75./ Макси Коларевићу, парц. бр. 120/5. у површини од
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1 к. ј. уз цену по 15.400.- динара.
76./ Николи Коларовићу, парц. бр. 120/6. у површини од
1 к. ј. уз цену по 15.800.- динара.
77./ Николи Коларовићу, парц. бр. 120/7. у површини од
1 к. ј. уз цену по 16.800.- динара.
78./ Јовану Фратуцану, мл. парц. бр. 113/1. у површини
од 1 к. ј. уз цену по 16.100.- динара.
79./ Паји Гести, парц. бр. 113/2. у површини од 1 к. ј. уз
цену по 15.500.- динара.
80./ Луки Асурџићу, парц. бр. 113/3. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 12.900.- динара.
81./ Милану Асурџићу, парц. бр. 113/4. у површини од 1
к. ј. уз цену по 12.300.- динара.
82./ Игњат Пашћан, парц. бр. 113/5. у површини од 1 к.
ј. уз цену по 10.600.- динара.
83./ Лази Сланкаменцу, парц. бр. 113/6-7. у површини
од 1 к. ј. 1200 хвати уз цену по 15.200.- динара.
84./ Милици Козаревој, парц. бр. 113/8. у површини од
800 хвати уз цену по 6.600.- динара, а уз следеће
услове:
1./ Куповнина се имаде уплатити у року од 8 дана рачунајући од уручења одлуке о продаји, те се од ње имаде
одбити једна четвртина куповнине која је већ на лицу места
уплаћена.
2./ Купац ступа у посед земљишта након уплате куповне цене којом приликом тек онда имаде гр. фискал, да о њима склопи купопродајни уговор.
3./ Све трошкове који потичу из овога купа имаде да
сноси купац. У случају спора надлежан је новосадски срески
Суд.
О овоме се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 272.
адм. 36086. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету дописа Хидротехничког одељка у погледу избагерованог
материјала у зимовнику.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, предлаже, да се
ово решење прогласи хитним и одмах извршним с обзиром,
да је насипање хитно потребно и не трпи одлагање.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава нацрт уговора
између града Новог Сада и Хидротехничког Одељка у Новом
Саду у предмету вађења избагерованог песка на обали новосадског зимовника са следећим текстом:
√Уговор√
маја 1926. год. између Среског
састављен дана
Хидротехничког Одељка у Новом Саду и града Новог Сада у
предмету вађења избагерованог песка на обали новосадског
зимовника.
1./ Савет града Новог Сада може за насипање градског
терена узети бесплатно песак који је био рефулисан на обали
новосадског зимовника приликом досадањег рада око чишћења и проширења зимовника и који ће бити на истом месту
рефулисан до укључиво 1930. године, а по ниже наведеним

22. ОКТОБАР 1926.

245

условима:
2./ Хидротехнички Одељак у Новом Саду по споразуму
са Секцијом за Багеровање одређује место где се вади песак,
исто као и дубину копања и то тако да би се водило рачуна о
будућим радовима око рефулисања на обали материјала извађеног приликом чишћења зимовника.
3./ Копање се изводи у правилним профилима одређеним од стране Хидротехничког Одељка у Новом Саду по споразуму са Секцијом за Багеровање, услед чега је Савет града
Новог Сада дужан пре сваког почетка рада затражити од Хидротехничког Одељка комисијско установљење тих профила.
4./ Радови на копању песка не сму сметати радовима
Хидротехничког Одељка у Новом Саду, било Секције за Багеровање.
5./ Приликом поновног рефулисања песка на обалу новосадског зимовника дужност је града Новог Сада да за време рада √изгради односно√ одржава насип који спречава
отицање изрефулисаног песка са обале у зимовнику и да изгради пропуст за отицање воде.
6./ Комисијске трошкове снаша свака уговорна странка
посебно за своје изасланике.
7./ Град Нови Сад уступа бесплатно Хидротехничком
Одељку у Новом Саду у власништво један плац на обали новосадског зимовника у величини од 1200 кв. мет. /једна хиљададвестотине квадратних метара/ за радионицу и магазин
Одељка, а на месту које ће Хидротехнички Одељак означити.
Уједно има се оставити један пут у ширини од 4 м. за саобраћај од те парцеле до жељезничког насипа.
8./ Град Нови Сад дужан је бесплатно уступити у власништво Хидротехничког Одељка парцелу у блоку III. парцела
бр. 8. са фронтом од 25. м. и дубином од 35. м. /према новом
регулационом плану прихваћеним на седници Проширеног
Градског Савета од 27. априла 1926. на гр. територији √Варадинског Прилаза и пројектоване улице Краљице Марије√ за
подизање зграде Хидротехничког Одељка.
9./ Обе странке пристају да евентуалне спорове решава одбор од 2-2 члана одређених од стране Генералне Дирекције Вода, односно града Новог Сада.
10./ Овај уговор важи за град Нови Сад, по одобрењу
Министарства Унутрашњих Дела, а за Хидротехнички одељак
по одобрењу од стране Господина Министра Пољопривреде и
Вода и написан је у три оригинална примерка, од којих се
један уступа Генералној Дирекцији Вода, други Савету града
Новог Сада, а трећи Хидротехничком Одељку у Новом Саду.
Проширени гр. Савет по саслушању свога правозаступника а на основу параграфа 8. зак. чл. XXI. од 1901. год. изриче, да се ово решење има одмах извршити без обзира на
евентуалне апелате, јер је врло важан интерес града да би се
одмах добио потребан материјал за насипање улице Краљице
Марије.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 273.
адм. 18574, 18788, 19037, 21918. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету измене регулационог плана.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет повлачи своје решење бр.
108. од 28. априла 1926. у предмету измене регулационог
плана и решава, да стари регулациони план остане непромењен осим проширења Краљице Марије улице, која промена остаје на снази.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 274.
адм. 26230, 26245, 26256, 26248, 26373, 26442, 26618, 26980, 27122. 25742, 27282, 27416, 26807, 20806,
28064, 28597, 29869, 29872, 29871, 29870, 30409, 30451, 32663, 32678, 32455, 33120, 34757, 34782, 35018,
36461, 38240/ адм. 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мишљења одбора за одбрану од поплаве, економског, финансијског и правног одбора подноси свој извештај о обрачуну трошкова за одбрану од поплаве и предлог за
хонорар техничког особља за њихов напоран рад приликом
одбране од поплаве, √прорачун за поправне радове после
поплаве√, те предлог о покрићу ових трошкова, као и предлог за издавање радова око затварања продора и ради одобрења накнадног прорачуна.
Ђока Мољац, члан прош. Савета, вели, да се сада одређује прирез од 10 % а даљи прирез отпада, ако нам држава
буде дала одговарајућу потпору.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да нас је поплава много стала. Констатује, да није ваљало онако како се урадило. Прош. Савет био је у своје време изгласао 600.000.- дин.
за набавку одбранбеног материјала. Лицитација је већ била
и расписана, али је акт запео у једној фијоци, те се није даље
спровађало. За одбрану друге линије није било ништа учињено. У будуће нека друга одбранбена линија не буде друм него
испред кућа које су саграђене десно од Темеринског друма.
И сам начин вођења није био добро организован. Исплату су
требали, да воде одговорни чиновници а не грађани. Сви рачуни ће се још једанпут прегледати са завршним рачуном за
ову годину. Сада се мора овако примити. Радови изнесени у
предлогу су прешни и треба изгласати хитност.
Лука Бајић-Миканов, члан прош. Савета, пита, да ли је
потребно издавати новац на оправку долме, када хоћемо, да
направимо нову сталну долму.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да је потребно,
јер се не зна када ће бити готова нова долма а вода може
наићи.
Лука Бајић-Миканов, у везис овим моли, да се насип
испред старог моста склони, јер отежава саобраћај.
Јоца Влашкалић, члан прош. Савета на примедбе Мите
Клицина примећује, да није никад био на насипима. Али
када је време критици онда ево Мите Клицина и Др. Јефте
Поповића. Наглашује, да новац издат на одбрану од поплаве
није био бачен. Протестује, да се сада пребацује одбору за
одбрану од поплаве.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да није критиковао рад одбора за одбрану од поплаве. Пребацио је Савету,
да није био набавио одбранбени материјал и да није направио благовремено другу одбранбену линију. Сваки нека ради
у своме одбору а он није члан одбора за одбрану од поплаве.
Дужност чланова одбора није да организује рад. Зна се које
то требао извршити. Препоручује предговорнику, да не буде
адвокат за другог.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели да је рад био
врло користан, јер да није ништа рађено онда би био преплављен већи терен и много пре.

22. ОКТОБАР 1926.

247

Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, вели, да је прош.
Савет вотирао за набавку одбранбеног материјала 160.000.дин. још када се није ни мислило на поплаву. За неизвршење
овога терети одговорност градског начелника, који се није
постарао, да се овај материјал благовремено набави. Спомиње да је Пера Милак био члан одбора за одбрану од поплаве
и да су поједини чланови његове фамилије уз хонорар вукли
материјал те као члан поплавног одбора предлагао, да се гр.
начелнику одреди хонорар зато што је излазио на поплавни
терен.
Пера Милак, члан прош. Савета, вели, да су његова кола радила, али да нема ни једне цедуље на његовом имену.
Ово има предговорник и да докаже, јер ће у противном случају одговарати. Одриче, да је предлагао, да се г. градском
начелнику одреди хонорар. Ово су лажне речи.
Јоца Влашкалић, члан прош. Савета, предлаже, да се
истрагом установи, које предложио хонорар градском начелнику.
После овога је Др. Михајло Продановић, гр. фискал, предложио да се ово решење у важном и неодложном интересу
граду прогласи одмах извршним без обзира на евентуалне
призиве.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање извештај гр. Савета и одобрава √обрачун трошкова√ за одбрану од поплаве
о радовима који су извршени с тиме, да се одобрење обрачуна о одбрани од поплаве изврши приликом прегледа закључних рачуна.
Проширени Градски Савет констатује да је утрошено
приликом одбране од поплаве:
1./ За радну снагу, за исплату надничара, таљигаша и
волара,
Динара .........................................................789.647.48.2./ За исхрану раденика, који су били запослени дању и
ноћу
динара............................................................39.456.81.3./ За набавку одбранбеног материјала
динара..........................................................376.193.54.4./ За фијакере и аутомобиле
динара............................. ..............................12.771.53.Укупно
1.218.069.36.Проширени гр. Савет по саслушању мишљења одбора
за одбрану од поплаве, финансијског, правног и економског
одбора прихваћа предлог одбора за одбрану од поплаве, да
се особљу гр. грађ. одељка, инжињерима Грађ. Дирекције даде хонорар за њихов напоран дневни и ноћни рад приликом
одбране од поплаве, за толико дана и толико ноћи колико је
ко вршио дужност према установљењу одбора за одбрану од
поплаве и одобрава следеће награде:
3400.1./ Инж. Рудолф Штесел
7200.2./ Инж. Стевану Неранџићу
7200.3./ инж. Јовану Кирти
4370.4./ Алберт Баумхауер
1820.5./ Ђока Паланачки
6./ Милош Дотлић
2640.2850.7./ Инж. Душан Јанковић
3650.8./ инж. Никола Погорецки
2250.9./ инж. Еуген Продецки
400.10./ инж. Јосиф Стохал
700.11./ техн. чин. Алекс. Черпов
〃
Ненад Пецић
280.12./
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Надзорницима рада као и осталом особљу паушално
следеће своте:
1300.13./ Карлу Шнајдеру надз.
1300.14./ Јоци Лучићу
2500.15./ Ђоки Савићу
1300.16./ Стевану Киш шумару
1300.17./ Ђури Немет
600.18./ Паји Фаркашу надз.
500.19./ Васи Милаку
500.20./ Јосиф Варга
500.21./ Алекс. Мољчанову
500.22./ Мари Вујић
у укупној своти
48.060.Према томе установљава Проширени Градски Савет
трошкове за одбрану од поплаве у своти од 1,266,059.- динара 36 пара.
Од те своте има се као покриће употребити у првом
реду позиција XIX. 2. „Набавка обранбеног материјала” у
износу од 160.000 дин. и уштеда од већ подигнутог зајма од
250.000 динара, који је проширени гр. Савет бр. 32/адм.
377 од 1926. одобрио, у износу од 70.706.63. динара.
Остаје дакле без покрића:
1,035.352.73. дин.
С тим у вези одобрава прорачун за поправне радове,
које је одбор за одбрану од поплаве у својој седници од 13.
септембра 1926. установио по следећем:
1./ Затварање продора на 2 места...........................120.000.2./ Насипање јаме код Кланице на земљишту
каналског друштва ...............................................50.000.3./ Оправка стројева на Јосимфоку ..........................40.000.4./ Оправка зграде чувара на Јосим-фоку ................15.000.5./ Оправка зграде долмара.........................................3.000.6./ Оправка зграде стрводера......................................6.000.7./ Оправка цедуљарница на Дунавској обали ............2.000.8./ Издизање кулис затвора на пропустима кроз
темерински друм ..................................................20.000.9./ Уређивање Дунавске обале код официрског
Дома и паробродарске станице ............................20.000.10./ Уређење темеринског друма и одстрањивање
привремене долме са друма..................................20.000.11./ Испуштање воде из
Великог Рита ........... .............................................10.000.У укупној своти
296.000.Проширени Градски Савет одобрава предрачун.
1./ За изидање једне II. одбранбене линије уздуж
темеринског друма за заштиту кућа у околини
темеринског друма своту од динара .........................172.800.2./ За појачање и повишење горње долме од
Сигмундовог телепа до Футошког хатара..................163.920.3./ За изидање једне одбранбене линије поред Футошког
хатара од Дунава до Футошког .... ................. друма 153.000.Укупно
489.720.Према томе установљава за поправне радове √од√ учињене штете услед поплаве и за радове, стварања нове одбранбене линије своту од дин. 785.720.- Према поднешеном накнадном прорачуну одобрава издатке од 2,051.779.36. За
покриће ових издатака означује:
1./ Позицију Дом. благ. XIX. 2. „Набавка обранбеног
материјала” ................................................................160.000.2./ Уштеду од већ подигнутог зајма од 250.000.-.....70.706.63.3./ Уштеду закључног рачуна из године 1925.- ........250.000.II./ један изванредан прирез од 25 % после
порезне основе од динара 4,000.000.-....................1,000.000.-
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III./ Један привремени зајам из градског фонда „такса за
дозволу за становање” који се има накнадити у 4 једнаким
ратама уз плаћање 8 % камате из прорачуна за год. 1927,
1928, 1929. и 1930. које се рате имају унети у прорачун Дом.
Благајне за год. 1927, 1928, 1929. и 1930. у износу од дин.
571.072.73.
Проширени гр. Савет одобрава услове и оглас лицитације за издавање радова око затварања продора на доњем
насипу с тим, да Градски Савет ради хитности рада у свом
делокругу према исходу лицитације радове, изда, и о извршењу радова проширеном гр. Савету извештај поднесе.
Уједно се упућује гр. Савет да за извршење обранбених
радова у случају поплаве састави што пре један мобилизациони план на основу које га ће се радови приликом поплаве
извршити и да састави списак свих лица, који морају руком
или колима на први позив доћи радити или своје наднице
откупити, и да изначи све оне чиновнике, који су позвати да
у првом реду врше дужност приликом поплаве са тачно изначеним делокругом за сваког чиновника. √Проширени градски Савет по саслушању свога правозаступника и на основу
§-а 8 зак. чл. XX. од 1901. го. изриче, да се ово решење у врло
важном јавном интересу има одмах извршити без обзира на
евентуалне призиве.√
Извршење се поверава гр. Савету.
Број: 275.
адм. 34401. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - [свој предлог] у предмету изградње моста од 36 м. распона код приступа на нови
дунавски мост.
Дака Поповић, члан прош. Савета, је против предлога
гр. Савета, јер је он скупљи и из обзира саобраћаја апсурдан.
По предлогу има да се наспе брег од 100.000 м.3. земље, који
ће се већ од Дунавске улице успињати. Промет који иде поред
Дунава ће се морати успињати и опет спуштати и укрштати
са прометом са моста. Ако се направи мост од 30 м. распона,
онда ће се оделити саобраћај поред Дунава од саобраћаја са
моста и много ће мање земље требати. У инжињерској анкети
је једанпут било установљено, да је овај други предлог јефтинији, бољи и пре се да извести.
Мита Клицин, члан прош. Савета, констатује, да је и
овде закашњено. Ово је врло важно питање. Не ради се ту о
новцу, већ како је боље, јер се оваки мостови не граде више
пута. Проведено је цело лето, без да је ту што учињено. Неће
да истражује које крив. Па зар да се за 2-3 месеца, што се
неће моћи пре мост предати саобраћају, начини ругоба? У
будућности ће наши потомци указивати прстом на мост и
рећи, да су у то време били ти и ти сенатори и пустили су, да
се овај мост хрђаво направи. Одбацује предлог гр. Савета и
прихваћа предлог стручњака. Дубоко је уверен, да ће и Министар Грађевина пристати на оно што је боље. Предлаже,
да се у депутацију Мин. Грађевина изашаљу зам. гр. начелника, техн. Саветник, Дака Поповић, Ненад Ланцош, са послаником да у последњем моменту поправе приступ мосту.
Никола Плавшић, техн. Саветник вели, да у гр. Савет
увиђа предност предлога Даке Поповића, али је време врло
кратко, те се бојати, да неће моћи бити благовремено изведен.
Лука Бајић-Миканов, члан прош. Савета, није за велики
мост, јер је предлогом Савета боље град заштићен од поплаве.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да ће и мањи
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насип бранити град од велике воде. Велики зид би сам стајао
око 2 милијона Динара. Са своје стране је такођер за други
предлог. По дужности је изнео предлог Савета.
Дака Поповић, члан прош. Савета, тумачи значај и
предност подизања моста од 30 м. распона.
Александар Поповић, гр. Саветник, разлаже, да је гр.
Савет донео овакав предлог из разлога што Мин. Грађевина
и поред вишеструких молби гр. Савета, да се преиначи приступ мосту са малим мостом од 30 м. распона, остало упорно
при својој ранијој одлуци, да не дозвољава измену тога првобитног моста од 7.52 м. распона, јер на основу извештаја појединих комисија које је Мин. Грађевина слало на увиђај не
види потребе, да треба изменити приступ мосту са 7.52. м.
на 30 м. распона. А да неби гр. Савет дошао код таковог стања ствари у безизлазан положај као што је недавно био случај
са калдрмисањем улица од Жељезничке станице до Царинарнице те да градњу новопројектованог моста Мин. Грађевина
не одобри гр. Савет је заузео становиште за изградњу моста
од 7.52 м. распона тим пре што сматра, да је са питањем моста закашњено и да ће сви покушаји бити безуспешни. Против предлога г. Даке Поповића, који пледира за мост од 30
м. распона а за који је већина скупштине гр. Савет неби
имао ништа против већ би напротив с радошћу поздравио
тај акт ако би делегатима успело, да у Министарству Грађевина исходе одобрење за овај нови пројект односно предлог
Даке Поповића само с оградом, да у противном случају не
терети одговорност гр. Савет за евентуално закашњење и
евентуално не извршење радова око приступа на мосту.
После овога је предлог Даке Поповића и Мите Клицина
једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада решава, да се приступ новом мосту преиначи тако, да би промет уздуж Дунавске обале био потпуно одељен од промета преко моста и у
оном случају када водостај Дунава пређе висину +5 м. што је
једино омогућено ако се у продужењу новога дунавскога моста на новосадској обали сагради један мост од 36. м. дужине.
Изградњом овога новога моста настала би испод овога моста
још 4 м. слободна висина над горњим кејом, који је обезбеђен од поплаве, тако да би неодвисно од водостаја Дунава
обални промет био осигуран.
Како по изјави стручњака радови око подизања моста
од 36. м. изискују мање инвестиције и проведиви су за краће
време него они радови, који би се имали извести ако се овај
мост не сагради то се изашиље депутација у Министарство
Грађевина, којој се ставља у дужност, да исходи одобрење
Министарства Грађевина за ову промену и да по могућству
исходи, да би Мин. Грађевина предвиђене трошкове за мали
мост од 7.52 м. и с њим скопчаних радова уступило граду а
град ће по овом новом плану све потребне радове најхитније
увести о своме трошку, тако да би приликом предаје у промет новог дунавског моста, сви ови радови били довршени.
У депутацију се изашиљу зам. гр. начелника, техн. Саветник, инж. Дака Поповић, инж. Ненад Ланцош и да се замоли народни посланик г. Павле Поповицки, да би ову депутацију пратио и повољно решење потпомогао.
Депутација има о исходу овога изасланства поднети
извештај најближој гл. скупштини.
О томе се гр. Савет извршења ради, изводом из записника извештава.
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Број: 276.
После овога је председник г. Јован Лакић, зам. гр. начелника, на општи захтев прекинуо гл. скупштину и продужење
заказао за сутра 23. октобра о.г. у 4 сата после подне.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.

ЗАПИСНИК
вођен наставно у главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 23. октобра 1926. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ,
зам. градског начелника.
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Александар Поповић, гр. Саветник, Др.
Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гр. инжињер,
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа,
Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Од стране муниципалног одбора: Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Влада Влашкалић,
Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Груја Грчић, Вељко Добановачки, Др. Бранко Илић,
Сава Керац, Мита Клицин, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Др. Васа
Могин, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Мита Мунћан, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Др.
Јефта Поповић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Број: 277.
Председник Г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара за
данас исправно сазвату продужну редовну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника
поверава Николи Лебхерцу, гр. подбележнику.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Број: 278.
Пре прелаза на дневни ред добија реч Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, у личној ствари. Данас је у
могућности, да потврди своје тврдње изнесене у јучерашњој
гл. скупштини. Чита препис записника одбора за одбрану од
поплаве у којем стоји, да је Пера Милак предложио награду
гр. начелнику. Име Пере Милака је превучено, на захтев градског начелника. Ред. вел. капетан се као умни човек одмах
одрекао предложене награде а градски начелник је то накнадно учинио. Истина је и то, да су некоји чланови породица
Пере Милака добијали новац за рад око одбране од поплаве.
Ово није изнео да клевета, већ да заштити опште интересе
напомињајући хрђаву организацију око поплаве а препушта
јавности да осуди о овоме.
Јован Влашкалић, члан прош. Савета, поводом говора
предговорника признаје, да је било говора о награди градском
начелнику, али да није било говора о своти од 10.000 дин.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да је тежиште
доказа, да ли је Пера Милак предложио, да се вел. капетану
да у име награде 5.000.- дин. а градском начелнику 7.000.-
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дин. Пера Милак је то порицао и рекао, да је Др. Јефта Поповић, лагао. Сада је доказано, да није био у праву. Предлаже,
да се пређе на дневни ред.
Јован Лакић, зам. гр. начелника, предлаже, да се и за
онај део јучерашњег решења, који говори о исплати хонорара инжињерима, изгласа хитност, да би им се одмах могла
исплатити давно чекана награда.
Др. Михајло Продановић, градски фискал, предлаже са
своје стране, да се хитност и за овај део одлуке изгласа.
Стеван Бркић, члан прош. Савета, вели, да су код њега
били друмари и жалили се, да они нису уведени у списак за
награду а били су тада и ноћу на послу.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, поводом предлога предговорника предлаже да се овласти градски Савет,
да и друмарима у случају оправданости на њихову молбу исплати награде а по потреби и након саслушања одбора за
одбрану од поплаве.
После овога је предлог Јована Лакића зам. гр. начелника
допуњен предлогом Мите Клицина, једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању свога правозаступника а на основу параграфа 8 зак. чл. XX. од 1901.
год. изриче, да се и онај део решења прош. Савета од 22.
октобра о.г. под бројем 274/адм. 38240 од 1926. који говори
о награди инжињера, за интензиван рад на одбрани од поплаве, одмах изврши без обзира на евентуалне апелате.
Уједно се овлашћује гр. Савет, да може на молбу друмара а по потреби и након саслушања одбора за одбрану од поплаве, такођер и друмарима у случају оправданости, одредити сразмерну награду за њихов рад приликом поплаве.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 279.
адм. 5777. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Николе Плавшића, гр. главног инжињера, да му
градски Савет додели чиновнички плац као што је доделио и
осталим градским чиновницима у сврху изградње куће за
становање.
Пре претреса овога предмета је Никола Плавшић, гр.
техн. Саветник као заинтересовани изашао из дворане.
Пошто је овде реч о продаји гр. земљишта а није се нико пријавио да говори, то је председник одредио поименично
гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају
са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног Одбора:
Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Вељко Добановачки,
Др. Бранко Илић, Сава Керац, Стеван Летић, Др. Васа Могин,
Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Др. Милорад Попов, Милутин
Ракић, Тома Ракић.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Стеван Дамјановић, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Аладар
Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању
мњења економског, финансијског и правног одбора, усваја
молбу молитеља Николе Плавшића, гр. гл. инжињера, те му
продаје на вечито гр. земљиште у Малом Лиману у блоку
XXIII. парц. бр. 8. у површини од 236. кв. хв. под следећим
условима:
1./ Куповна цена продатог плаца установљава се у своти од 50 динара словом: педесет по кв. хв. што укупно износи - 11.800. динара. а има се уплатити у гр. благајну у две
рате и то: прву половину у року од 30 дана рачунајући од
правомоћности ове одлуке а другу половину приликом ступања у посед односно при склапању уговора /са преписом
права власништва на купца у грунтовници/ а најкасније до
30/IV. 1927. године.
2./ На купљеном земљишту дужан је купац до 31. децембра 1930. године кућу саградити и то према регулационом
плану и прописима градског статута.
Ако у прописаном року кућу не сагради, губи право на
земљиште уз повратак донде положене куповине и то без камате на исту.
3./ Празна земљишта у правилу не могу се продати но
у изнимним и оправданим случајевима ово се може извршити уз претходно одобрење проширеног Савета.
4./ Ограничеса под 1, 2. и 3. имају се грунтовно укњижити.
5./ Уговор према овде установљеним условима склапа
градски Савет.
6./ Уговор, препис некретнине на новог власника, пристојбе и биљеговине купац има да сноси.
7./ Уредбом о помагању п[р]одукције нових станова осигуране повластице у потпуној мери уживају купци.
8./ Купац земљишта не може продати тек по истеку рока од 5 /пет/ година по извршеној градњи, под теретом губитка права власништва.
Ова се одлука има одобрења ради да подастре Министарству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се извршњена ради гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 280.
адм. 35069, 35242, 36088. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Петра Петровића и другова, ради доделе земљишта
иза Темеринске Капије за изградњу кућишта.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, предлаже, да
се Словенцу Шиногоју Рудолфу, који је предложен да добије
плац на Сланој Бари даде у овоме блоку.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Др. Јефте Поповића је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског и финансијског одобра као и одбора за раздеобу плацева сиротињи, изриче да продаје на вечито градско земљиште
које се налази лево од Темеринског друма на т. зв. темеринским гувнима, свако земљиште у површини од 200 кв. хв.
следећим лицима:
1./ Петру Петровићу,
2./ Лазару Поповићу,
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3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./

Вели уд. Стевана Бешењеи,
Ани Сланкаменац,
Емилу Ђулвезану,
Гаври Форкапићу, гр. служитељу
Блажи Дробнику, лимарском пом.
Пери Ђорђевићу,
Јови Крстићу,
Сави Бакаиновом,
Кузману Андрићу,
Рудолфу Ширигоју а уз следеће услове:
1./ Куповна цена се установљава у своти од 10 /десет/
Динара по кв. хв. укупно 2000.- Динара за сваки плац.
2./ Куповна цена се имаде уплатити у две рате и то:
прва рата /прва половица куповне цене/ имаде се уплатити
у градску благајну у року од 8 дана рачунајући од уручења
купопродајне одлуке; а друга рата /т. ј. друга половина куповне цене/ имаде се уплатити најкасније за две године а
рачунајући од дана уручења купопродајне одлуке.
3./ На купљеном земљишту дужан је купац да подигне
зграду у року од две године, рачунајући од дана уручења одлуке о продаји плаца. Ако у року од 2 /две/ године не подигне
зграду, губи право на земљиште, а уплаћена куповна цена ће
му се вратити без камата а земљиште прелази у власништво
града.
4./ Земљиште у терену ће се доделити купцима тек онда,
када буду поднели молбу за изградњу куће и то оним редом,
како му буду молбе стизале за издавање грађевне дозволе,
како је то према градском грађ. нацрту предвиђено.
5./ Уколико је земљиште засијано, имаде се купац са
закупником намирити, те нема права од града тражити никакву оштету.
6./ Продаја плаца је забрањена. У нарочито оправданим
случајевима дозволу за продају поделиће проширени градски
Савет.
7./ Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извршавати све оне наредбе које му буде ма
која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности од пожара, као и грађевна власт приликом издавања грађевне дозволе издала буде.
8./ Купац и правни наследник његов дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из неодржавања или прекорачења уговором постављених услова.
9./ Сви трошкови око продаје поменутог земљишта терете купца.
10./ Све спорове из овога купа односно продаје поменутог земљишта решава срески суд у Новом Саду.
11./ Купљено земљиште имаде да служи једино за изградњу куће, те не сме никако бити употребљено у друге
сврхе, те ће купац моћи грунтовно спровести земљиште тек
онда на себе, када на истом кућу сагради.
12./ Обавезе садржане у тачкама 1, 3, 6, и 11. имају се
укњижити.
13./ Сваки купац има на купљеном земљишту за месец
дана рачунајући од дана пријема дозволе за градњу отпочети
зидати кућу и за пет месеци је под кров ставити.
О овоме се градски Савет изводом из записника извештава.

Број: 281.
адм. 37686. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, прав-
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ног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету услова лицитације за набавку одела и ципела за гр. редарствену момчад, гр. послужитеље и гр. пожарну чету. Набавка
се има покрити и то:
А. Група.
Кројачки послови.
I. На терет гр. редарства партије XXVI. /117. пари одела
/капа, блуза, и панталона/ у буџету за 1926. год. осигурана
свота дин. 120.000.2./ 15 комада јахаћих чакшира буџетска свота 11.250.динара
3./ 30 комада пелерина буџетска свота 22.500.- динара.
II. На терет партије III. гр. послужитељи.
1./ 15 пари одела /капа, блуза и панталона/ у буџету
осигурана свота 11.180.- динара.
III. На терет гр. пожарне чете.
1./ 15 пари одела /капа, блуза и чакшира/ у буџету
осигурана свота 10.800.- динара.
Б. Група.
Ципеларски послови.
I. На терет партије XXVI. за гр. редарство.
1./ 117. пари ципела, у буџету осигурана свота 42.000.динара.
II. На терет партије III. за гр. послужитеље.
1./ 13. пари ципела, у буџету осигурана свота 5.500.динара.
III. На терет гр. пожарне чете.
1./ 16. пари ципела у буџету осигурана свота 4.800.динара.
2./ 16. пари чизама, у буџету осигурана свота 9.600.динара.
В. Група, Разно.
I./ На терет партије XXVI. за гр. редарство.
1./ 15. комада зимских шубара, буџетска свота 3.750.динара.
2./ 117. пари штриканих зимских рукавица, буџетска
свота 600.7 дин.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског финансијског и правног одбора, изриче да за набавку
одела и ципела за градску редарствену момчад, гр. послужитеље и градску пожарну чету, установљује следеће услове:
1./ Градски Савет ће набавити путем писмене офертуалне лицитације одело за градску редарствену момчад, за
гр. послужитеља и за момчад за градску пожарну чету.
2./ Набавка ће се вршити у 3 групе и то: А. кројачки
послови, група Б./ ципеларски послови и група В. разне.
3./ Рефлектанти за групу А./ морају у свом оферту приложити мустру штофа која мора бити загасито плаве боје, од
вуне ткана, и за пелерине загастио плава имирегнирана15 боја.
Сваки рефлектант за групу Б. мора у свом оферту приложити мустру која мора бити од црвеног бокса а ђонови од
чешког кропона16, за чизме пак жута кравија кожа од чешког
кропона.
4./ Рефлектанти за групу В./ морају у свом оферту
приложити мустру коже која мора бити црна јагњећа, добро
израђена и здрава, и један пар зимских рукавица загасито
грао боје, штрикане од вуне.
15
16

Вероватно треба „импрегнирана”.
Вероватно треба „крупон”.
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5./ Лицитанти ових група дужни су своје запечаћене
оферте таксиране са сто /100.- динара предати гр. Савету,
те приказати водитељу лицитације обртницу, уверења уплаћеној тромесечној порези, као и приложити кауцију у градску
благајну.
Ово се мора учинити најкасније до 10 сати пре подне,
оног дана када лицитација расписана буде јер се касније
понуде неће у обзир узимати.
6./ Сви трошкови и таксе терете једнио лицитанта.
7./ Оферти ће се отварати поверенствено. У поверенство се одређују: гг. Јован Лакић, зам гр. начелника, Др.
Стеван Дамјановић, гр. ек. Саветник, Станоје Михалџић, гр.
ред. капетан, један орган гр. рачуноводства и Ђока Паланачки гр. економ.
8./ Најбољи лицитант ће дужан бити изградити наруџбине у оној форми, како то буде гр. Савет одредио.
9./ Кауција коју сваки рефлектант мора пре лицитације положити на руке поверенству следећа је: за групу А./
12.000.- дин. за групу Б./ 5.000.- дин. а за групу В./ 1.000.дин. Кауција за најповољнијег понуђача остаје а осталима се
враћа натраг.
10./ Примо предаја ће се вршити поверенствено, и само
онај материјал ће се примити који је тачно према условима
зготовљен. Остало се враћа натраг и лиферант је дужан друге
зготовити, у противном случају ће поверенство односно градски Савет наручити неодговарајућу количину код другог на
терет дотичног лиферанта.
11./ Лицитација важи за лиферанте одмах, а за град
после одобрења гр. ужег и проширеног Савета.
12./ Лиферација после одобрене лицитације 30 дана.
13./ За све спорове је надлежан срески суд у Новом
Саду.
О овоме се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 282.
адм. 25677. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седние економског правног
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
молбе Варошког Јодног Лековитог купатила и минерални вода д.д. којом моли да им гр. Савет изда у закуп земљиште т.
зв. трендепо до конца 1960. односно да им се прода на вечито.
Молбу образлажу тим да су им зграде потребне ради
смештања, радионице, коњушнице и стоваришта.
Мита Клицин, члан прош. Савета, са жаљењем констатује, да је један тако велик градски објект издат под закуп за
незнатних 1500 дин. годишње. У вези с овим је потребно да
се установи вредност обавезе купатила за градњу једнога хотела.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског финансијског одбора изриче да молбу варошког јодног
и Лековитог купатила и минерални вода д.д. у Новом Саду,
да им се изда у закуп вез лицитације гр. земљиште т. зв.
трендепо одбија.
Уједно одбија молбу и у оном делу где се ради о продаји
земљишта на вечито.
Упућује се гр. Савет да у свом делокругу изда трендепо
у закуп на време од 3 године. Проширени гр. Савет надаље
решава да се узме у ревизију параграф 7. закупног уговора
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склопљеног између града Новог Сада и Варошког Јодног Купатила који говори о изградњи хотела Санаторија у комисију
се одређује Никола Плавшић, техн. Саветник, Др. Стеван
Дамјановић, економски Саветник, Мита Клицин, Др. Милорад Попов, Др. Мита Арадски и Дака Поповић.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 283.
адм. 29094. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра 1926. год.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у
предмету молбе Пере Клокића новосадског становника, којом
моли да му се прода парцела бр. 6. убележена у гр. улошку
бр. 1 под топ. бр. 272/14. са површином од 363 кв. хв. гр.
земљишта иза Каменичке капије у сврху изградње јавне куће.
Извештај градског грађевинског одељка да је горе поменута парцела расположива, те да се прода по цени од 100 дин.
по кв. хв.
Пошто је овде реч о продаји гр. земљишта а није се нико
пријавио да говори, то је председник одредио поименично
гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају
да „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног одбора: Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Влада Влашкалић, Милан Вучков,
Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Вељко Добановачки, Др.
Бранко Илић, Мита Клицин, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Др. Васа Могин, Ђорђе Мунћан, Др.
Ђорђе Недељковић, Мита Мунћан, Др. Милорад Попов, Павле
Поповицки, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Стеван Дамјановић, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Станоје
Михалџић, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског,
финансијског и правног одбора, изриче, да продаје Пери
Клокићу Новосадском становнику, у прикљученом нацрту
означених 363 кв. хв. гр. земљишта парцела број 6. убележена у гр. улошку бр. 1 под топ. бр. 272/14. у сврху изградње
јавне куће, под следећим условима:
1./ Куповна цена се установљава са 100 дин. √Број исправио на 100.- дин Лебхерц с.р.√ по кв. хв. што износи за
продатих 363. кв. хв. 36.300 динара /словом: тридесетшестхиљадатристотине/ дин. осим ове своте купац је дужан да
сноси трошкове насипања 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 5.000.Динара, /словом: петхиљада Динара/ која се свота приликом
склапања уговора има да депонује у гр. благајну у готовом
новцу или у уложној књижици гласећи на ову своту, коју
уложну књижицу призна гр. Савет као добру. Кауција се
враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у овој тачци.
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У противном случају губи ју купац у корист града.
Градски фискал имаде купца да призове ради склапања уговора одмах по примитку правомоћне одлуке, о овој
купопродаји.
3./ Купљено земљиште има да служи једино за изградњу
куће. Употреба истог у друге цели и пренос права власништва истог на друго лице може да уследи само у изванредним
и оправданим случајевима на изричућу дозволу проширеног
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 капетанија било из полицијских и санитарних обзира
било пак у општем интересу.
5./ Обвезује се купац да ће у пројектованој згради успоставити станицу за лечнички преглед, и да ће ову снабдети са потребним прибором, који му пропише градски физик.
Ове приборе дужан је купац одржавати у исправном и добром стању, а просторије све дотле стављати граду на бесплатну употребу, докле год му зграда буде служила цељима
јавне куће.
6./ Купац има да прикаже приликом склапања уговора
концесију добивену од надлежних власти, да може да врши
овај посао.
7./ Ако купац неби удовољио обавезама прописаним у
тачци 2./ ове одлуке биће град властан да продато земљиште уз враћање куповне цене без камате одузме од власника
без икаквог права на оштету.
8./ Ограничење права власништва садржано у тачци 2
и 3./ ове одлуке има се грунтовно укњижити.
9./ Купац или његов наследник дужни су да одговарају
за сву ону штету коју би град Нови Сад имао да претрпи
услед неодржавања или прекорачења услова садржаних у
овом уговору.
10./ Сви трошкови скопчани са овом купопродајом
/уговор пристојбе грунтовни препис/ обавиће се тек након
потпуно уплаћене цене.
11./ Сви спорови који буду настали из ове купопродаје
решава ће се код овдашњег среског суда, или оне судске
власти, које би у место овога постављене биле.
Ова се одлука одобрења ради има поднети Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 284.
адм. 29095. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Јанка Томашка Новосадског становника, којом
моли да му се прода парцела бр. 7. убележена је у гр. улошку
бр. 1 под топ. бр. 272/15. са површином од 356. кв. хв. гр.
земљишта иза Каменичке капије у сврху изградње јавне куће.
Извештај градског грађ. Одељка да је горе поменута
парцела расположива, те да се прода по цени од 100 дин. по
кв. хв.
Пошто је овде реч о продаји гр. земљишта а није се нико пријавио да говори, то је председник одредио поименично
гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају
са „Да” а који га не примају да гласају са „не”.

23. ОКТОБАР 1926.

259

Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног одбора:
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Влада Влашкалић, Милан Вучков, Вељко Добановачки, Бранко Илић, Мита Клицин,
Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Др.
Васа Могин, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе Недељковић, Мита
Мунћан, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Др. Јефта
Поповић, Тома Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Стеван Дамјановић, Никола Плавшић, Станоје Михалџић, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског,
финансијског и правног одбора, изриче, да продаје Јанку
Тамашку Новосадском становнику, у прикљученом нацрту
означених 356 кв. хв. градског земљишта парц. бр. 7. убележена у гр. улошку бр. 1 под топ. бр. 272/15. у сврху изградње јавне куће, под следећим условима:
1./ Куповна цена се установљава са 100 дин. √Број исправио на 100.- дин. Лебхерц с.р.√ по кв. хв. што износи за
продатих 356 кв. хв. 35600.- динара /словом: тридесетпетхиљадашестстотина/ дин. Осим ове своте купац је дужан да
сноси трошкове насипања 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 5.000.динара /словом: петхиљада Динара/ која се свота приликом
склапања уговора има да депонује у градску благајну у готовом новцу или у уложној књижици гласећи на ову своту,
коју уложну књижицу призна гр. Савет као добру. Кауција се
враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у овој тачци.
У противном случају губи ју купац у корист града.
Градски фискал имаде купца да позове ради склапања
уговора одмах по примитку правомоћне одлуке, о овој купопродаји.
3./ Купљено земљиште има да служи једино за изградњу јавне куће. Употреба истог у друге цељи и пренос права
власништва истог на друго лице може да уследи само у изванредним и оправданим случајевима на изричућу дозволу
проширеног 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 полицијских и санитарних обзира било 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 гр. физик.
Ове приборе дужан је купац одржавати у исправном и добром стању, а просторије све дотле стављати граду на бесплатну употребу, докле год му зграда буде служила цељима
јавне куће.
6./ Купац има да прикаже приликом склапања уговора
концесију добивену од надлежних власти, да може да врши
овај посао.
7./ Ако купац неби удовољавао обавезама прописаним
у тачци 2./ ове одлуке биће град властан да продато земљиште уз враћање куповне цене без камате одузме од власника
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без икаквог права на оштету.
8./ Ограничење права власништва садржана у тачци
2. и 3. ове одлуке има се грунтовно укњижити.
9./ Купац или његов наследник дужни су да одговарају
за сву ону штету коју би град Нови Сад имао да претрпи
услед неодржавања или прекорачења услова садржаних у
овом уговору.
10./ Сви трошкови скопчани са овом купопродајом
/уговор пристојбе и таксе/ терете једино купца.
11./ Сви спорови који буду настали из ове купопродаје
решава ће се код овдашњег среског суда, или оне судске
власти, које би у место овога постављене биле.
Ова се одлука одобрења ради има поднети Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 285.
адм. 27776. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету извештаја гр. економског Саветника да је Бошко Прњајић
одустао од земљишта парцеле бр. 104 блок LII. Подједно извештава да је Бошко Прњајић добио плац иза Темеринске
капије.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског финансијског и правног одбора изриче да земљиште
парцела бр. 104 у блоку VIII. према Штранду прелази поново
у власништво града Новог Сада тим да молитељ губи свако
право на поменуту парцелу.
Прописана куповнина имаде се из књиге брисати.
Овом се одлуком гр. Савет спровађања ради извештава.
Број: 286.
адм. 29523, 33599 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Раде Аврамовића којом одустаје од земљишта продатог му одлуком проширеног гр. Савета од 14. XII. 1925. бр.
159/адм. 3026. за изградњу радионице чамаца складишта и
куће за становање. Молбу образлаже тим да услед новчане
кризе није у стању платити прописану куповнину од 14.700
дин. као и кауцију од 2000 динара.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског финансијског одбора предлаже проширеном гр. Савету
нека изрече да земљиште продато одлуком проширеног гр.
Савета од 14. XII. 1926. бр. 159. адм. 3026 у површини од
240 кв. хв. поновно прелази у власништво града Новог Сада
тиме да молитељ губи свако право на поменуто земљиште.
Прописана куповнина имаде се из књига брисати.
Овом се одлуком гр. Савет ради даљег спровађања извештава.
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Број: 287.
адм. 30044 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Др. Мите Арадског адв. из Новог Сада којом одустаје
од земљишта продатог у Малом Лиману блок IX. парц. 4 топ.
бр. 4810/12. у површини од 189 кв. хв.
Подједно моли повратак уплаћене прве рате у износу
од 945 дин.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског финансијског одбора предлаже проширеном гр. Савету
нека изрече да парцела у блоку IX. под топ. бр. 4810/12. поново прелази у власништво града тим да Др. Мита Арадски
губи свако право на поменуто земљиште. Уједно се решава
да се молитељу поврати износ од 945. дин. који је уплатио у
име куповнине као прва рата и да се прописана куповнина
из књиге брише.
О овом се одлуком гр. Савет ради даљег спровађања
извештава.
Број: 289.
адм. 33556 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Симе Пилишера штампара из Новог Сада којом одустаје од земљишта продатог му одлуком проширеног гр. Савета за изградњу фабрике картона.
Молбу образлаже тим да није у стању примити услове
које му је гр. Савет поставио.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског
финансијског одбора предлаже проширеном гр. Савету нека
изрече да земљиште које се налази у близини творнице плина озн. у гр. улошку 1/XVIII. кат. чест. бр. 4818/3/а-8. у површини од 892 кв. хв. продато одлуком проширеног гр. Савета од 26/Х. 1922. бр. 24808. Сими Пилишеру за изградњу
творнице картона прелази поново у власништво града Новог
Сада тим да молитељ губи свако право на земљиште.
О овом се гр. Савет спровађања ради извештава.
Број: 290.
адм. 33557 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету извештаја гр. рачуноводства да Душан Атанацковић, и
Милан Попић дугују за продато им земљиште 10.875. дин.
Према извештају гр. фискала купци нису никада земљиште уживали него су га напустили.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског
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финансијског и правног одбора изриче да земљиште продато одлуком проширеног гр. Савета од 4/I. 1924. бр. 9 адм.
41403./23. у површини од 348 кв. хв. озн. у гр. улошку бр.
1. топ. бр. 4814./3-ј. - 2. Душану Атанацковићу и Милану
Попићу поново прелази у власништво града, тим да купци
губе свако право на земљиште.
Прописана куповнина као и кауција има се из књига
брисати
РАЗЛОЗИ
Пошто купци нису никада преузели земљиште, а проширени гр. Савет продао је већ горе наведено земљиште
Кости Симином и др. то је ваљало донети горње решење.
О овом се ради даљег спровађања гр. Савет извештава.
Број: 291.
адм. 33593 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету Извештаја градског рачуноводства, да Српска Задружна
Банка д.д. дугује у име куповнине градскога земљишта своту
у износу од 907.213. динара и 75 пара.
Извештај гр. економског звања да Српска Задружна
Банка д.д. никада није ступила у посед тога земљишта јер је
исто земљиште одлуком проширеног градског Савета број
155/адм. 41464 од 1925. године донето решење да се земљиште код Темеринске капије на т. зв. 18 к. ј. има додељивати
сиротињи за изградњу кућишта.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет узимајући горњи извештај
на знање решава да се свота прописана на терет Српске Задружне Банке д.д. у износу од 907.218.- динара и 75 пара
има отписати, из разлога тога, што Српска Задружна Банка
д.д. није никада ступила у посед тога земљишта, а исто се
земљиште одлуком проширеног градског Савета број 155/
адм. 41464 од 1925. год. већ додељује сиротињи, за
изградњу кућишта.
О чему се заинтересовани овом одлуком извештавају.
Број: 292.
адм. 36186 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Јоце Максимовића да му се дозволи исплата 2.000
динара која је свота као кауција депонована у гр. благајни.
Према извештају поверенства молитељ је саградио кућу која
се састоји из 2 собе које су дугачке свака 4. м. а ширкоке 4
м. 50 цм. надаље кухиња која је дуга 3 м. 75 цм. а широка 4
м. 50 цм. као и просторије која служи као радионица а која
је дуга 3 м. а широка 2 м. 50 цм.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског финансијског и правног одбора изриче да молбу Јоце Максимовића усваја, да може подићи 2000. динара која је свота као
кауција положена била.
О овоме се молитељ и гр. Савет изводом из записника
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извештавају.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 293.
адм. 37600 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
решења проширеног гр. Савета бр. 241 од 20. августа 1926.
у предмету изградње тротоара у разним улицама, као и молбе
куће власника у Сибињанин Јанка ул. ради изградње тротоара.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се изгради тротоар из
асфалта на тргу Св. Јована и улицама на Лиману и то око
зграде Берзе од Радуловићеве куће до ћошка ове улице и даље до Сремске улице са обе стране улице, као и у Сибињанин
Јанка ул. с обе стране улице.
Упућује се гр. Савет да ове радове хитно изда предузимачу на основу исхода офертуалне лицитације од 5. јуна
1926. год.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 294.
адм. 1427 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
издавања радова око оправке асфалтских тротоара и колских
путева, и око изградње нових асфалтских тротоара.
Градски Савет је бројем 8349/адм. 1925. од 4. априла
1925. позвао 4 фирме да поднесу понуде за оправку ливених
асфалтских путева и тротоара и то: Земунску фабрику, асфалта д.д. у Земуну, Антуна Реса у Загребу, д.д. за асфалтисања
у Загребу и Антуна Сирмајха у Сарајеву. У прописаном року
стигле су 3 понуде.
Градски Савет је према исходу ове лицитације а на
основу молбе куће власника у Војвођанској ул. Сремској ул.
Сарајевској, на Футошком путу и на I. виноградарском путу
и у смислу штатута за изградњу тротоара издао ове радове
најповољнијем нудиоцу. Уједно је гр. Савет издао истој фирми радове око оправке постојећих асфалтских тротоара као
и радове око оправке асфалтских путева.
Проширени гр. Савет је већ 22. јула 1925. год. приликом расправе буџета за 1925. узео на знање ово решење гр.
Савета и на основу тога одобрио одговарајући кредит за
1925. а пошто се паушално одржавање асфалтских колских
путева односи на више година - то гр. Савет предлаже, да
проширени гр. Савет одобри решење, које је гр. Савет у овим
предметима донео заједно са условима.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање и одобрава одлуку гр. Савета бр. 14321/адм. 1925. од 6. VI. 1925. као и одлуку бр. 7444/адм. 1926. од 6. марта 1926. према којима је
гр. Савет путем јавне лицитације поверио радове око одржавања асфалтских колских путева, радове око оправке посто-
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јећих асфалтских тротоара и изградњу нових асфалтских
тротоара у Војвођанској ул. Сремској ул. Футошкој ул. Сарајевској ул. и на I. виноградарском путу фирми д.д. за асфалтисање у Загребу по следећим условима:
1./ Предузимач је дужан све асфалтске колске путеве
/око 60.000 кв. мет./ стално и безприкорно одржавати у добром стању уз паушалну цену од дин. 1.12. /један дванајст./
за време од 5 /пет/ година т. ј. од 1. јануара 1926. до 31. децембра 1930. године.
2./ У погледу одржавања у добром стању меродаван је
налаз стања које се стање заједнички установи одмах након
извршених оправака. Паушална сума за одржавање платива
је у четвртогодишњим ратама и то 1. фебруара, 1. маја, 1.
августа и 1. новембра.
3./ Предузимач је дужан све асфалтске путеве изузевши
оне путеве, које мора да одржава Земунска фабрика асфалта,
ове године оправити по јединичној цени од дин. 136. /стотридесетшест/ и то за оправку асфалта у дебљини од 4 цм. и
бетна у дебљини од 15 цм.
4./ Град је на основу комисијског увиђаја од 26. II. 1926.
преузео на себе оправку рупа на колским путевима у укупној
површини од 300 кв. мет. подузимач је дужан све оправке
одмах
довршити
по
цени
од
дин.
40.800./четрдесетхиљадаосамсто/ плативо у 1927.
5./ Предузимач је дужан све асфалтске тротоаре оправити по упутству гр. грађ. одељка по следећој јединичној цени: оправка асфалта у дебљини од 2 цм. и бетонској подлози
у дебљини од 10 цм. по кв. мет. дин. 72 /седамдесетдва/
оправка асфалта у дебљини од 3 цм. и бетонске подлоге у
дебљини од 12 цм. по кв. мет. дин. 104. /сточетири/ вађење
старог ивичњака из керамита и поновно полагање са старим
керамитом по тек. мет. дин. 26. /двадесетшест/ израда
новог ивичњака из стојећих керамита по тек. мет. дин. 92
/деведесетдва/ исти рад са лежећим керамитима по тек.
мет. дин. 64 /шездесетчетир/ израда новог ивичњака са
стојећим клинкерцигљама по тек. мет. дин. 60 /шездесет/
исти рад са лежећим клинкер цигљама по тек. мет. дин. 50
/педесет/ исти рад са обичним цигљама дин. 46. /четрдесетшест/. У случају да је површина оправке тротоара испод
½ кв. мет. може се рачунати као ½ кв. мет.
6./ Предузимач је дужан довршити израду нових асфалтских тротоара у горе наведеним улицама по следећим
ценама:
израда нових асфалтских тротоара у дебљини од 2 цм. и бетонска подлога од 10 цм. са ивичњаком из стојећих керамита и са земљорадом до плус-минус 15 цм. по цени од 195./стодеведесетпет/ по кв. мет. исти рад без ивичњака дин.
132.27. /стотридесетдва дин. и 27 п./ земљорад који надмашује плус-минус 15 цм. дин. 35 /тридесетпет/ по куб. мет.
потребне зидове од бетона по цени од дин. 580 /петстотинаосамдесет/ по куб. мет.
7./ Град има право да исплати све радове око израде
нових тротоара у једнаким оброцима у року од 4 године. У
том случају јединичне цене су следеће: асфалтски тротоар са
ивичњаком из стојећих керамита и са земљорадом до плус
минус 15. цм. Дин. 290 /двестотинедеведесет/ по кв. мет.
исти рад без ивичњака дин. 196.72 /стодеведесетшест/ 72
п. ивичњак из стојећих керамита дин. 137.- /стотридесетседам/ по тек. мет. ивичњак из лежећих керамита дин. 95.30
/деведесетпет дин. 30 п./ ивичњак из стојећих клинкер цигаља дин. 99.48 /деведесетдевет дин. 48 п/ по тек. мет. ивичњак из лежећих клинкер цигаља дин. 74.35. /седамдесетчетир дин. 35 п./ по тек. мет. виши земљорад дин. 51 /педесет-
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један/ по куб. мет. потпорни бетон дин. 863.75. /осамстотинашесетитри дин. 75 п./ по куб. мет.
8./ Код радова око оправке колских путева и тротоара
подузимач мора преузети стари извађени асфалтни материјал по цени од дин. 50 /педесет/ пара по килограму.
9./ Предузимач преузима гаранцију на 1 /једну/ годину дана, као гаранција служи кауција од динара. 50.000.уплаћена под ставком бр. 100/1925.
10./ Сви трошкови око биљеговања иду на терет подузимача.О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 295.
адм. 27676 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету преноса кредита за радове око изградње канала на насеобини 4 Кр. долми и одобрење колаудације.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, упозорава, да
се у будуће свака колаудација има пријавити прош. гр. Савету и да се постарају гр. органи, да гр. иметак буде добро чуван.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу мишљења фин. правног и економског одбора одобрава колаудацију ових радова
и решава да пошто је кредит XXII. 2. ж. „одводњавање 4. кр.
долме” недовољан, а у напред се предвиђа да је кредит XXII.
4 а сувишан, проширени гр. Савет упућује гр. рачуноводство, да из кредита ставке XXII. 4 а. износ од 30.000 дин.
/словом: тридесетхиљада/ динара пренесе на ставку XXII. 2.
ж „одводњавање 4 кр. долме”.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 296.
адм. 36670 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Милана Мазалина професора којом моли да му
проширени гр. Савет даде у замену за првобитно му додељено земљиште код штранда блок 5 парцела 67. земљиште у
малом лиману блок XXV. парцела бр. 1.
Молбу образлаже тим што на додељеном земљишту на
штранду нико за сада не зида јер је предалеко на том земљишту се зидају приземне куће а он намерава подићи кућу на
2 спрата. Надаље нуди разлику у новцу између старог земљишта и новог које би му се имало доделити.
Јован Ћулум, члан проширеног Савета, предлаже да се
и молитељу установи куповна цена по 50 дин. по кв. хв. као
и гр. чиновницима.
Јован Лакић, зам. гр. начелника вели, да су гр. чиновницима увек даване веће погодности него осталима.
После овога је председник одредио поименично гласање
тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да”
а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
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Од стране муниципалног Одбора:
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Влада
Влашкалић, Милан Вучков, Вељко Добановачки, Др. Бранко
Илић, Мита Клицин, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Др. Васа Могин, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе
Недељковић, Мита Мунћан, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Милутин Ракић,
Тома Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Стеван Дамјановић, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Станоје
Михалџић, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Јована Ћулума једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Гр. Савет након саслушања економског
финансијског одбора изриче да молбу Милана Мазалина
професора усваја те му додељује у замену за земљиште код
„Штранда” блок 5 парцела 67 земљиште у малом лиману блок
XXV. парцела број 1 у површини од 152 кв. хв. под следећим
условима:
Куповна цена установљује се са 50 динара по кв. хв. од
које се своте имаде обићи већ уплаћених 2.190 дин. за пријашњи плац код „Штранда” блок 5 парц. 67..
2./ Купац је дужан на земљишту у року од 1 године дана иза уручења одлуке о продаји подићи кућу према прописима грађ. статута ако се у том року не подигне губи купац
земљиште које поново прелази у власништво града, уплаћена
куповнина имаде му се вратити без камате.
3./ Празно земљиште уопште се не може продати, но у
изнимним и оправданим случајевима даће дозволу проширени гр. Савет и то само онда када кућа назидана буде.
4./ Куповну цену дужан је купац уплатити у року од 8
дана иза уручења одлуке о продаји.
5./ Све пристојбе око преноса уговор као и трошкове
пренашања старог земљишта са купца на град сноси купац.
6./ Ограничења садржана у тачци 2 и 3 имају се грунтовно укњишити.
7./ За случај спора надлежан је новосадски Срески Суд
у Новом Саду.
Ова одлука има се одобрења ради поднети Министарству Унутрашњих Дела на одобрење.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 297.
адм. 33359. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Ненада Ланцоша вишег инжињера грађевинске
Дирекције којом моли да му се промени земљиште које се
налази у блоку XIV. парц. 73. на путу према „Штранду” са
парцелом бр. 2 у блоку XXV. на малом лиману.
Молбу своју образлаже тим да није у стању моментално
тамо зидати пошто земљиште није за сада погодно за зидање.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, предлаже, да
се цена определи са 50 дин. по кв. хв. пошто добија боље земљиште.

23. ОКТОБАР 1926.

267

Мита Клицин, члан проширеног Савета, је такођер зато,
да се одржи принцип. Уколико буде имао нарочитих заслута
за Нови Сад биће посебно награђен.
После овога је председник одредио поименично гласање
тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да”
а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног Одбора:
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Влада
Влашкалић, Милан Вучков, Вељко Добановачки, Др. Бранко
Илић, Мита Клицин, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Др. Васа Могин, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе
Недељковић, Мита Мунћан, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Милутин Ракић,
Тома Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Стеван Дамјановић, Др. Михајло Продановић, Никола Плавић, Станоје
Михалџић, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је једногласно примљен предлог гр. Савета
допуњен предлогом Др. Јефте Поповића и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског финансијског и правног одбора изриче да молбу Ненада
Ланцоша вишег инжињера грађ. Дирекције усваја те му додељује у замену за земљиште које се налази у блоку XIV. парц.
бр. 73. на путу према „Штранду” парцелу бр. 2. у блоку XXV.
у површини од 177 кв. хв. по 50 дин. за кв. хв. Услови који
говоре о првобитној продаји остају нетакнути.
РАЗЛОЗИ:
Молитељ је добио на путу према Штранду у блоку XIV.
парц. 73. Како је земљиште према „Штранду” много веће у
површини него земљиште које се даје у промену те како се
према „Штранду” за сада не изграђују кућишта а пошто
молитељ имаде заслуга за град јер активно сарађује у гр.
Управи то је ваљало горње решење донети.
О овоме се гр. Савет спровађања ради извештава.
Број: 298.
адм. 38868. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Лазара Арадског, подначелника новосадског среза,
у којој моли да му се за његов првобитно додељени плац, који се налази на „Шт[р]анд” путу у блоку VII. парц. бр. 122 додели један други плац, и то на Малом Лиману блок ХХХ. парц.
бр. 6.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, предлаже, да
се за сваки кв. хв. гр. земље одреди 50 динара. Неугодно је,
да се чиновницима одређују бољи плацеви. Треба да се одреди блок за чиновнике.
Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, вели, да измена
плацева потиче од предлога, да се измени регулациони план.
Пошто се одређују плацеви ближе граду, то би требало и повисити цене и променити рок за изградњу кућа.
Јован Лакић, зам. гр. начелника прихваћа предлог Др.
Ј. Поповића, да би се тачно могло определити који и колико
плацева се могу још дати.
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Мита Клицин, члан прош. Савета предлаже, да се овај
предлог прими а на идућој седници прош. Савета, да гр. Савет поднесе предлог о томе.
После овога је председник одредио поименично гласање
тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да”
а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног Одбора:
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Влада
Влашкалић, Милан Вучков, Вељко Добановачки, Др. Бранко
Илић, Мита Клицин, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Др. Васа Могин, Др. Ђорђе Недељковић, Мита
Мунћан, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Стеван Дамјановић, Никола Плавшић, Станоје Михалџић, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета са допуном Мите Клицина и Др. Јефте Поповића, једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског и
финансијског одбора, изриче да усваја молбу Лазара Арадског, подначелника нов. среза, те му у место њему додељеног
плаца на „Штранд путу” блок VII. парц. 122. додељује плац
који се налази на Малом Лиману, блок ХХХ. парцела бр. 6. у
површини до 167 кв. хв. по 50 дин. за кв. хв.
Остали услови садржани у одлуци бр. 28517. која говори о продаји градског земљишта остају у целости нетакнути.
РАЗЛОЗИ:
Молитељу је одлуком бр. 28517. чл. додељено земљиште
у блоку VII. према штранду парц. бр. 122. у површини од
302. кв. хв. како поменуто земљиште није подесно за градњу
јер према штранду још нико не гради и ако је земљиште
високо и од воде сигурно, те пошто молитељ даје у замену
302. кв. хв. за 160 кв. хв. у блоку ХХХ. које је према прометним приликама исто такове вредности као и земљиште на
штранду, но с обзиром само на то што је подесније сада за
зидање то је ваљало молби изаћи у сусрет.
Уједно се позива гр. Савет, да на идућој гл. скупштини
поднесе предлог о томе, који се блок може донети јавним
службеницима у замену за њихове плацеве у хрђавијем терену.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 299.
адм. 13740. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Проке Адамовића, у којој моли да му се за његов
првобитни додељени плац који се налази на Малом Лиману у
блоку V. парц. бр. 3. додели један други плац, који се исто
налази на Малом Лиману у блоку XV. парц. бр. 4.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, предлаже
да се и молитељу одреди већа цена и то по 50 дин.
После овога је председник одредио поименично гласање
тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да”
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а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног Одбора:
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Влада
Влашкалић, Милан Вучков, Вељко Добановачки, Др. Бранко
Илић, Мита Клицин, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Др. Васа Могин, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан,
Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Дака Поповић, Др.
Јефта Поповић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Стеван Дамјановић, Никола Плавшић, Станоје Михалџић, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Др. Јефте Поповића једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског и
финансијског одбора, изриче да усваја молбу Проке Адамовића, те му у место њему додељеног плаца на Малом Лиману,
блок V. парц. бр. 3. додељује плац који се налази на Малом
Лиману блок XXIII. парц. бр. 7 у површини од 285 кв. хв. по
50 дин. за кв. хв. Остали услови у одлуци бр. 28517. која говори о продаји градског земљишта остају у целости нетакнути.
О овоме се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 300.
адм. 34900. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун молбе Ђорђа Ердељи и
другова, ради доделе земљишта на Сланој Бари за изградњу
кућишта.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског и финансијског одбора, као и одбора за раздеобу плаца
сиротињи, изриче да продаје на вечито градско земљиште
које се налази на т. зв. земљишту Слана Бара и то следећим
лицима:
1./ Ђорђу Ердељи, ложачу,
2./ Агнеш уд. Лајоша Хаузер,
3./ Марији Вајс,
4./ Имре Илеш, земљорад.
5./ Павле Гомбар, надничар,
6./ Михајло Илеш, надничар,
7./ Јован Давидовић, надн.
8./ Уд. Стоја Боже, Калембер
9./ Илија Хајчинг, столар,
10./ Фрања Клеменс, наднич.
11./ Мавро Чаут, чистач,
12./ Ева уд. Јована Кожењи,
13./ Филип Рис, гр. друмар,
14./ Софија Илије Поповића,
15./ Аришко Арсеновић,
16./ Бартал М. Томљановић, војн. наред.
17./ Стеван Болозан, надничар.
18./ Карло Шефер,
19./ Уд. Антонија Новак,
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20./ Стеван Тот, надничар,
21./ Михаљ Батори, надничар,
22./ Никола Пап, надничар,
23./ Магдалена Шпер, домаћица,
24./ Јован Сас радник сл. бара.
а уз следеће услове:
1./ Куповна цена се установљава у своти од 2000 Динара за сваки плац.
2./ Куповна цена се имаде уплатити у две рате и то:
прва рата /прва половина куповне цене/ имаде се уплатити
у гр. благајну у року о 8 дана рачунајући од уручења купопродајне одлуке; а друга пак рада /т. ј. друга половица куповне
цене/ имаде се уплатити најкасније за две године а рачунајући од дана уручења купопродајне одлуке.
3./ На купљеном земљишту дужан је купац да подигне
зграду у року од две године, рачунајући од дана уручења
одлуке о продаји плаца. Ако у року од 2 године не подигне
зграду, губи право на земљиште, а уплаћена куповнина ће
му се вратити без камате а земљиште прелази у власништво
града.
4./ Земљиште у терену ће се делити купцима тек онда,
када буду поднели молбу за изградњу куће и то оним редом,
како буду молбе стизале за издавање грађевне дозволе, како
је то према градском грађ. нацрту предвиђено.
5./ Продаја плаца је забрањена. У нарочито оправданим
случајевима дозволу за продају поделиће проширени градски
Савет.
6./ Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извршавати све оне наредбе које му буде ма
која власт из здравствених разлога или обзира јавне сигурности од пожара, као и грађевна власт приликом издавања
грађевне дозволе издала буде.
7./ Купац и правни наследник његов дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из неодржавања или прекорачења овим уговором постављених услова.
8./ Сви трошкови око продаје поменутог земљишта терете купца.
9./ Све спорове из овога купа односно продаје поменутог земљишта решава срески суд у Новом Саду.
10./ Купљено земљиште имаде да служи једино за изградњу куће, те не сме никако бити употребљавано у другу
сврху, те ће купац моћи грунтовно спровести земљиште тек
онда на себе, када на истом кућу сагради.
11./ Обавезе садржане у тачкама 1, 3, 5 и 10 имају се
грунтовно укњижити.
12./ Сваки купац има на купљеном земљишту за месец
дана рачунајући од дана пријема дозволе за градњу отпочети
зидати кућу и за пет месеци је под кров ставити.
О овоме се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 301.
адм. 29901, 30969, 33555 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Милана Обреновића којом моли да му проширени
гр. Савет дозволи да може накнадно уплатити куповнину за
продато му гр. земљиште у износу од 8.375. дин.
Молбу своју образлаже тим да услед привредне кризе
није био у стању уплатити а ни зидати. На темељу извештаја
поверенства од 10/VIII. 1926. установио је да молитељ земљиште насуо са 759 м3 у вредности од 11.385. дин.
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Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског
финансијског и правног одбора изриче да молбу Милана
Обреновића усваја те му дозвољава изнимно да може куповнину у износу од 8.375. дин. накнадно уплатити као и кауцију од 2.000 дин.
Ова одлука важиће само онда ако молитељ иза уручења
одлуке у року од 8 дана уплати горе поменуту своту, а најкасније у року од 30 дана започне са грађењем. Остали пак
делови одлуке гр. Савета од 13./IX. 1924. бр. 30797 адм. остају нетакнути.
О овом се молитељ и гр. Савет изводом из записника
извештавају.
Број: 302.
адм. 34463. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Милоша Рогуље гр. полицијског чиновника у којој
моли да може продати своје земљиште које му је прош. гр.
Савет продао.
Извештај гр. грађ. одељка да је молитељ кућу сазидао
која је под кровом.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског финансијског одбора предлаже проширеном гр. Савету
нека изрече да молбу Милоша Рогуље усваја те му дозвољава
да може продати земљиште иза чиновничке насеобине, из
разлога што је на земљишту кућу сазидао.
О овоме се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број: 303.
адм. 31546. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Балинт Балинта, у којој моли да му се дозволи да
може продати свој плац, иза каменичке капије, парцела бр. 28.
у површини од 284 кв. хв. и на истом плацу саграђену кућу.
Извештај градског грађ. одељка, да је на плацу иза каменичке капије парцели бр. 28. кућа саграђена, на основу
грађ. дозволе под бр. 3984./адм. 1926.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског и
финансијског одбора, изриче да усваја молбу молитеља Балинт Балинта, и да му изнимно додељује дозволу, да може
свој плац иза каменичке капије парцела бр. 28. у површини
од 284 кв. хв. и на истом плацу сазидану кућу, Андрији Матуши продати, а градски фискал се упућује, да о овоме води
бриге приликом преписа некретнина.
О овоме се заинтересовани овом одлуком извештавају.
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Број: 304.
адм. 33794. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Душана Гложанског потпуковника којом моли да може
остатак куповнине за продато земљиште накнадно уплатити.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског
финансијског и правног одбора предлаже проширеном гр.
Савету нека изрече да молбу Душана Гложанског инж. потпуковника усваја те му дозвољава да у најдаљем року од 30
дана иза уручења ове одлуке имаде уплатити у гр. благајну
заостатак куповнине у противном случају губи молитељ за
увек земљиште.
О овом се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 305.
адм. 35383. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси жалбу Илије Павловића, секретара Обласне Финас. Дирекције, против одлуке гр. Савета бр. 31402. од 3. септембра
1926. године, којом се одбија ради доделе другог плаца на
Малом Лиману.
Жалбу образлаже тиме, да гр. Савет није био надлежан
донети мериторно решење по његовој молби, јер иста спада у
делокруг проширеног гр. Савета.
Надаље тврди да због тога није уплатио куповну цену
за плац, јер је исти плац који је њему додељен подводан био,
те молио да му се на место тога плаца додели један други и
да је вољан за исти плац и већу цену уплатити а како ни до
данас плац није добио није ни куповну цену уплатити могао.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, вели да је ово
други случај. Ако се молитељу дозволи онда ће доћи сви редом.
Предлаже, да се одбије, јер се може наћи увек разлога √за поднашање накнадне молбе√.
Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, вели, да је молитељ још у своје време благовремено поднео призив управо
молбу, да му се додели подеснији плац, али није био добио
решење и тако је чекајући на решење промашио рок за уплату.
Жели одмах да зида. Куповна цена му се може установити
са 50. дин. по кв. хв. као и осталима.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, вели, да
незнање Законских прописа никога не извињава. Одлука је
била истављена и сваки ју је могао видети.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је молитељ добио плац, али је тражио измену и сада тражи да му
се изда решење.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, повлачи свој
предлог.
После овога је председник одредио поименично гласање
тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да”
а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног одбора:
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Влада
Влашкалић, Милан Вучков, Вељко Добановачки, Др. Бранко
Илић, Мита Клицин, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Стеван Мијатовић, Др. Васа Могин, Ђорђе Мунћан, Др. Ђорђе
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Недељковић, Мита Мунћан, Др. Милорад Попов, Павле Поповицки, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Милутин Ракић,
Тома Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Др. Стеван Дамјановић, Никола Плавшић, Станоје Михалџић, Аладар Тришлер, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског и финансијског одбора изриче да усваја жалбу Илије
Павловића, секретара Обласне Дирекције, и да му продаје
на вечито гр. земљиште, које се налази на Малом Лиману у
блоку ХХХ. парц. бр. 7. у површини од 173. кв. хв. уз следеће услове:
1./ Куповна цена установљује се 50.- динара по кв. хв.
што укупно чини 8650 Динара.
2./ Купац је дужан на земљишту у року од 1 године дана иза уручења одлуке о продаји подићи кућу, према прописима градског грађ. штатута. Ако се у том року кућа не подигне губи купац земљиште које поновно прелази у власништво града а уплаћена куповнина имаде му се вратити без камате.
3./ Празно земљиште у опште се не може продати но у
изнимним и оправданим случајевима даће дозволу проширени гр. Савет, и то само онда када кућа назидана буде.
4./ Куповну цену дужан је купац уплатити у року од 8
дана иза уручења одлуке о продаји.
5./ Све пристојбе око преноса уговор као и трошкове
пренашања старог земљишта са купца на град сноси купац.
6./ Ограничења садржана у тачци 2 и 3 имају се грунтовно укњижити.
7./ За случај спора надлежан је новосадски срески суд.
Ова одлука има се одобрења ради поднети Министарству Унутрашњих Дела на одобрење.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 306.
адм. 27565 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету Заједничких призива Јована Каћанског гр. чиновника
и Паје Којића грунтовничара у миру, против одлуке градског
Савета бр. 28/адм. 1926. којом одбија молбу молитеља, за
пренос права власништва чиновничког плаца, на „Штранд”
путу парц. бр. 44. блок IX.
Призив мотивишу тиме, да је Јован Каћански плац који
му је иза старе чиновничке насеобине додељен, граду натраг
повратио, те моли да се ова купопродаја одобри, тим пре што
је он као гр. чиновник већ пуних 35 година.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању економског и
финансијског одбора, изриче да усваја призив Јована Каћанског. гр. чин. и Паје Којића, грунтовничара у миру, те им
дозвољава пренос права власништва чиновничког плаца на
„Штранд” путу парц. 44 блок IX. и то са Паје Којића на Јова-
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на Каћанског гр. оврховодитеља тим да услови садржани у
одлуци градског Савета број 20700 и 28517/адм. 1922. остају нетакнути.
О овоме се молитељ и гр. Савет изводом из записника
извештавају.
Број: 307.
адм. 36943. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Милоша Кузмановића, новосадског становника
са Ченеј салаша бр. 269/а. којом моли да му гр. Савет за куповнину гр. земљишта од 39.000.- дин. снизи на половину.
Молбу своју образлаже тим да је пала цена пољопривредним производима па према томе и цена земљи.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели да је молитељ купио више земље, а цена је земаљским продуктима
пала па се заплео. Предлаже да се молитељу одобри продужење отплате на три године уз од 8 % с тим, да се дуг интабулише.
Радивој Бокшан, гр. Саветник, вели, да се продужење
отплате не може везати са овом молбом, него нека тражи гр.
Савет посебном молбом.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског и
финансијског одбора изриче да молбу Милоша Кузмановића
ради снижавања куповнине као неосновану одбија.
РАЗЛОЗИ:
Пошто је молитељ на темељу усмене јавне лицитације, а
на основу одлуке градскога Савета бр. 32537. од 1923. године купио од града земљиште т. зв. Бели Бирцуз под Кером те
како је и изјаву да пристаје на све услове лицитације својеручно потписао, те се ова молба као неоснована одбија.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број: 308.
адм. 30114, 33107 - 34201. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Тиме Перића, за дозволу да може продати земљиште на новом насељу иза Шулцовог млина, које му је продато
за изградњу куће.
Извештај гр. грађ. одељка, да је молитељ на парцели бр.
70 иза Шулцовог млина кућу сазидао.
Извештај гр. рачуноводства да је молитељ уплатио куповнину за продато земљиште.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског и финансијског одбора изриче да молбу Тиме Перића
усваја, те му дозвољава да може купљену парцелу бр. 70 иза
Шулцове млине продати, пошто је на њој кућу подигао и
куповнину за земљиште исплатио.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
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Број: 309.
адм. 33079, 35275 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету жалбе Олге Кугатове, руске избеглице, против одлуке
градског Савета број 31900/1926. којом се одбија молба молитељице, Олге Кугатове руске избеглице, у предмету преноса права власништва закупа гр. земљишта, на коме је буда
саграђена.
Молбу своју образлаже тиме, да је услед болести приморана буду продати, како би могла да се подвргне операцији
а уједно да би по своме пресељењу у Београд и децу своју
могла школовати.
Др. Коста Мајински, члан прош. Савета, вели, да према
Русима треба да имамо нарочитих обзира, јер су они 1914.
године одлучно стали уз Србију. Она своју продавницу уступа опет једном Русу избеглици. Предлаже да се молба уважи.
Предлог економског, финансијског и правног одбора је
једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског
финансијског одбора, изриче да усваја молбу Олге Кугатове,
руске избеглице, из разлога у жалби наведени, те јој одобрава пренос права земљишта са будом која се налази преко
касарне „Краља Александра” у Футошкој улици, и то са Олге
Кугатове на Нану Петровскају, руску избеглицу, а по условима који су прописани Олги Кугатовој, одлуком гр. Савета бр.
3214/адм. 1924. год.
О овоме се заинтересовани овом одлуком извештавају,
гр. фискал, да са закупником склопи уговор одговарајући овој
одлуци и одобрења ради поднесе га гр. Савету; даље гр. грађ.
одељак и гр. рачуноводство, ради држања у евиденцији.
Број: 310.
адм. 31659. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Милоша Томашевог, новосадског становника, у
које моли да му се закупнина за градско земљиште на којем је
испред своје кафане постављао столове отпише. Молбу образлаже тим да је ова година кишовита, те да није ни износио
столове.
Извештај градске ред. капетаније да је молиоц услед
хладног времена и кише једва који пут изено столове пред
гостиону.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског и
финансијског одбора, изриче да усваја молбу молитеља Милоша Томашевог, те да се свота на његов терет прописана
има брисати из разлога тога што молиоц није износио столове пред своју гостионицу.
Према томе упућује се гр. благајна путем гр. рачуноводства да своту у износу од 3000.- дин. прописану на терет
Милоша Томашевог, за употребу тротоара испред своје гостионе, стави у издатак из домаће благајне на терет ставке
непредвиђени издаци, а исту своту стави у примање дом.
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благајне у корист изравнања дугова Милоша Томашевог.
О овоме се молитељ и гр. Савет изводом из записника
извештава.
Број: 311.
адм. 31659. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Софронија Нацковића, новосадског становника
да му се отпише закупнина за градско земљиште, на којем је
испред своје кафане постављао столове. Молбу образлаже тим
што је ова година кишовита те да скоро никако није износио
столове пред своју гостионицу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског и финансијског одбора предлаже проширеном градском
Савету да молбу Софронија Нацковића, гостионичара новосадског становника ради отписа закупнине као неосновану
одбија.
О овоме се молитељ и гр. Савет изводом из записника
извештавају.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 312.
адм. 32264, 34037.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Армина Бема ради издавања грађевне дозволе у
Лазе Костића ул. бр. 15.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се може издати грађевна дозвола за зидање магазина у Лазе Костића ул. бр. 15.
под условом, да куће власник мора дати обавезну изјаву, да
ће у случају отварања пројектоване улице рушити онај део
магазина, који лежи у новој улици и неће тражити никакву
оштету за све преинаке своје зграде.
Ова изјава има се укњижити грунтовно на трошак молиоца.
О томе се молитељ и гр. Савет изводом из записника
извештавају.
Број: 313.
адм. 34228, 33845 од 1926.
Градски Савет из свој седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Др. Милоша Петровића ради издавања грађевне
дозволе у Мађарској ул. бр. 30.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се може издати грађевна дозвола за преинаке зграде у Мађарској ул. бр. 30. под
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условом, да кућевласник мора дати обавезну изјаву, да у
случају отварања пројектоване улице неће тражити никакву
оштету за вишевредност куће.
Ова изјава има се укњижити грунтовно на трошак молиоца. Пре почетка рада има се вредност куће каква је у данашњем стању комијски установити.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број: 314.
адм. 37856, 37882, 37876, 37921 од 1926.
Градски Савет из своје седнице одржане 22. октобра
1926. подноси на основу мишљења економског финансијског
и правног Одбора свој предлог у ствари издавања лиферације угља, гасних цеви калориметера и оправака плиномера.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог гр. Савета и
према исходу приспелих понуда на стечаје расписане под
бр. 31481/1926. и 34817./1926. за лиферовање угља за фабрикацију гаса и за гр. установе, за лиферовање гасних цеви
и фитинга, за набавку калориметера и за оправку плиномера решава:
1./ Да се лиферовање угља повери фирми Браћа Крајачевић у Новом Саду и то:
1./ Лиферовање 700 /седамстотина/ тона првокласног
горњошлеског каменог угља из ревира Фридлендер из рудника Паулус Готхард, Литандра и Шлезиса по цени од 5925
дин. словом: петхиљададеветстотинадвадесетпет дин. по
вагону од 10.000 дин.17 франко стовариште угља градска
кланица.
2./ Лиферовање 500 /петстотина/ [тона] првокласног
горњошлеског угља ревир Фридлендер рудник Ема Волфганг
или Брандербург према анализи по цени од 6200.- /шестхиљададвестотине/ динара по вагону од 10.000 кг. франко стовариште угља у Творници Плина.
3./ Лиферовање 40 тона гас кокса из Бечких коксана
по цени од 6950 дин. /шестхиљададеветстопедесет/ по вагону од 10.000 кг. франко стовариште у Творници Плина
под следећим условима:
1./ Угаљ треба, да је прост од прашине у комадима већи
од 80 м/м.
2./ Угаљ треба да одговара анализама приложене понуди бр. 37856/1926.
3./ Град придржава себи право да лиферовање угља у
ретортама испроба и само да након извршене пробе дефинитивно реши.
4./ Након позива гр. Савета лиферација се има одмах
одпочети и довршити до краја месеца октобра.
5./ Плаћа се према рачуну после комисијског примања.
6./ Градски Савет има право од лиферованог угља узимати пробе за анализу и ако угаљ неби одговарао анализи
може исти лиферанту ставити на расположење и одговарајући угаљ на трошак лиферанта набавити.
7./ У случају ако би се жељезничка тарифа или тарифа
лађе у току лиферације повисила или снизила вишак или
мањак иде на терет или корист гр. Савета.
8./ Лиферант је дужан вадиум на 10 % вредности целе
17
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лиферације надокнадити, која ће се свота као кауција до
извршења лиферације руководити.
9./ У случају промене валуте лиферант нема права на
никакву накнаду.
II./ Да се лиферовање гасних цеви и калориметера повери фирми Мартих Лихтштајн и друг у Новом Саду по јединичним ценама означеним у њиховим понудама број: 34816/
1926. у своти од 106.642. стошестхиљадашесточетрдесетдва
динара за цеви и 8.600 дин. осамхиљадашестстотина дин. за
калориметера по следећим условима:
1./ Цеви да су у нормалној фабричкој дужини, да су
коване, поцинковане или црне без шава са нарезом или кочаком у творничкој дужини.
2./ Цене се разумевају франко оцарињено магазин
фирме а град има право наручену количину у току 7 месеци
од дана наруџбе однети према потреби.
3./ Плаћа се само однешена количина и то у року од 30
дана од дана примања.
4./ Фирма се обавезује да цене 7 /седам/ месеци не
мења а град ће те цеви у току тих 7 месеци употребити.
5./ За разлику од мера и тежине меродаван је пропис
за нормалне табеле, мере, нормалне и квалитетне табеле, као
и пропис за лиферовање жељеза немачких гвоздених творница.
III. Лиферовање фитинга поверава се фирми Хенрих
Штолц и син Нови Сад по цени од 24.823.75. двадесетчетирхиљадеосамстотинадвадесеттри дин. 75. п. франко оцарињено
Творница Плина.
IV. Да 434 комада плиномера оправи са новосадским
предузимачима путем усмене лицитације у оквиру кредита
од 150.000 /стопедесетхиљада/ динара.
Извршење се поверава градском Савету.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 315.
адм. 36256. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету да се број чистача имаде повисити од 34 на 50 те да се
ово повишење имаде унети у прорачун за годину 1927. и то
16. чистача по 800.- дин. месечно, што износи 153.600.- дин.
на терет партије XVI. чишћење улица, позиција 1. супозиција б.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, замера, да
се сада подноси овај предлог када има већ неколико одлука
прош. Савета, да се гр. економија развргне. Гр. Савет би
требао да тамо настави свој рад а не да забаци донешене
одлуке и да подноси сасвим други предлог. Већ је неколико
пута била лицитација за издавање чишћења улица у подузеће, али се резултат није никада подносио проширеном Савету. Код закључног рачуна ће се видети, колико град плаћа за
чишћење а град није ни приближно тако чист као пре рата.
Пребацује Савету изигравање одлука прош. Савета! Решено
је било, да се гр. економија развргне а гр. Савет место тога и
без питања прош. Савета преноси зграде са старог гр. мајура
на место иза болнице. Иза економије се могу да крију многе
неправилности и ту се не може контролисати. Градске ливаде
косе и гр. представници и од гр. економије се могу многи користити. Тражи, да гр. Савет поднесе извештај о томе како
стоји са лицитацијама за издавање чишћења улица у подузећу.
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Јован Лакић, зам. гр. начелника, вели, да се о редукцији гр. економије говори већ пет година и она је стварно и
смањена само на чишћења улица. Зато се ништа и не сеје.
35 јутара детелине су издавани под закуп. На наводе о злоупотребама не може одговорити, јер нису изнесени конкретни случајеви. Услови за издавање чишћења улица у подузећу
су изнашани пред прош. Савет чешће пута, али су се увек
скидали са дневнога реда са новим и новим разлозима.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да овај
предмет није требало ни ставити на дневни ред. Не пристаје, да се повиси број чистача, данашњим решењем већ да се
ова ствар узме у расматрање приликом претреса прорачуна.
Услови за издавање чишћења под закуп нису били пред прош.
Саветом него само у одборима, јер није било ни редовне гл.
скупштине. Ако √постоји√ одлука прош. Савета онда је треба
или извршити или укинути. Из прегледа јавних рачуна је
установио, да чишћење стаје град много. Извршен је преглед
завршних рачуна за 1921. год. још јуна, али није био изнесен
из њему непознатих разлога. За√кључни рачун за√ 1922. год.
биће стављен на јавни увид, када ће их моћи сваки видети.
Ако има неправилности и корупције онда треба, да се
изнесе.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, се револтира зато, да гр. Савет није подносио своје одлуке и предлоге
према првобитној одлуци прош. Савета, или да је пак предложио, да се ова одлука елиминира. Прош. Савет хоће да зна
шта га стаје чишћење и поливање улица; шта да се ово питање изнесе на решавање. Ми имамо статут о чистоћи, па по
њему поступити, па ако је несавремен нека се измени.
Јован Лакић, зам. гр. начелника, вели, да је пре две године била лицитација за издавање чишћења само информативног карактера и ни једна понуда није одговарала. Нема
ништа против, да се скине с дневнога реда.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, се чуди,
да је по предлогу довољно 52 човека за одржавање чистоће а
поред модерних справа се тражи 150 људи. Ово значи да
ствар није добро проучена.
РЕШЕЊЕ:
Скида се са дневнога реда с тим, да се најхитније поднесе исказ о издатцима на чишћење улица у овој години и
да поднесе предлог у погледу начина чишћења.
Број: 316.
адм. 37078 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе ред. великог капетанског звања од 22/IX. бр. 4008/
26. да се унесе у прорачун за 1927. - 50.000.- дин. за зидање
чуварнице на темеринском друму на клиси и Дарањијевом
насељу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на темељу горње молбе изриче да усваја горњу молбу ред. вел. капетанског звања те
решава, да се за зидање чуварнице на Темеринском друму
на Клиси и Дарањијевом насељу у прорачуну за 1927. годину
унесе свота од 50.000.- Динара.
О чему се заитересовани изводом из записника извештавају.
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Број: 317.
адм. 36359 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе удружења фијакериста, ковача, колара и шофера
аутотакса у Новом Саду, да се лимитира број ауто такса.
Павле Поповицки члан проширеног Савета, пита на
основу којега закона се хоће да ограничи број аутомобила.
Јован Лакић, зам. гр. начелника вели, да је ово само
једна привремена мера, да се спречи упропаштавање фијакериста.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је ово
начално питање. Живимо у доба, када машина осваја. Број
се аутотакса ограничава, да неби угрозио екзистенцију фијакериста! Прош. Савет је дужан да води бригу о животу појединих класа. Угроженим фијакеристима треба дати могућности, да промену начин живота. Прош. Савет има права, да
донесе овако решење. Подвозна средства су концесионирана, што се види и по статуту о фијакерима, који ограничава
број фијакера. Ова привремена одредба нека важи само до
краја 1927. године, када ће бити и мост готов.
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, вели, да се овај
предлог доводи у везу са параграфом 1 статута о фијакерском обрту.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина,
једногласно је примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет изриче, да горњу молбу уважава и решава, да аналогно статуту о фијакеристима - а до
даљњег наређења - лимитира број аутотакса на 35 а кад се
изгради мост и отвори саобраћај преко Дунава у број од 40 и
да евентуално даљње издавање нових дозвола на аутотаксе
може, да уследи само онда, ако се број фијакера смањи, т. ј.
на свака два укинута или престала броја фијакера може, да
се изда дозвола на једну нову аутотаксу. Коначно решава, да
свако поједино лице може добити дозволу највише на две
аутотаксе с тим да се стечена права не дирају.
РАЗЛОЗИ:
За садање опште потребе града Новог Сада потпуно је
довољан број фијакера и аутотакса, који су у јавном саобраћају.
Издавање нових обртница за јавна саобраћајна средства онемогућило би и довело у питање опстанак досадањих
обртника те струке, чија је зарада због великог броја дозвола,
нарочито оних које су издаване лицима која нису професионисте, дате због недостатака везе преко Дунава, те опште
финансијске кризе сведен на минимум.
Фијакерски обрт је у тесној вези са егсистенцијом овдашњих колара и ковача јер омогућује овима сигурну зараду.
Само ограничене аутотаксе препоручује и сам градски
редарствени велики капетан који има у виду животне интересе обртника јавног саобраћаја и даје нагоди, да ограничење броја саобраћајних средстава омогућује успешно вршење
надзора.
Ово се решење има одобрења ради подастрети Мин.
Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
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Број: 318.
адм. 34034 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра подноси
- на основу мњења пензионог одбора свој предлог у предмету
установљења пензије уд. гл. гр. физика Др. Јована Стејића.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Поводом извештаја Држ. матичког звање у Новом Саду,
да је гл. гр. физик Др. Јован Стејић умро 20. августа о.г.
проширени гр. Савет решава да уважава молбу удове покојника ради урачунавања година проведених у служби лечника општине Бешка од 1896. год. до 1910. год.
Према томе се има за основу рачунања породичне пензије узети горњих 15. и служба код града од 15. маја 1924.
до 31. августа 1926. год. и то износи свега 17. год. 3 месеца
и 5 дана.
За основ рачунања пензије имају се узети принадлежности, које припадају положају гл. гр. физика са горњим годинама службе а то је I. кат. 4 група и 6 степен.
Молба молитеља ради урачунавања и година проведених у пензији не могу се уважити пошто се према општем
правном принципу за пензију могу узети у обзир само године проведене у активној служби.
На основу 17½ година службе и основне положајне плате према I. кат. 4 групи и 6 степену и редовне станарине би
пок. Др. Јован Стејић, имао личне пензије у смислу одлуке
прош. гр. Савета број 82/скуп. зап. 1924. 65 %
од основне плате
9.000.12.000.од положајне 〃
редовне станарине је
2.700.свега дин.
23.000.а то је
15.405.- дин.
У име породичне пензије припада 50 % личне пензије
покојника и то 7.703. дин. годишње √почев од 1. септембра
о.г.√ на уобичајен начин.
Према чл. 7. уредбе Мин. Савета о додатцима на скупоћу пензионерима припада удовој Др. Јована Стејића 50 %
његовог личног додатка на скупоћу од 13.200 дин. што износи годишње 8.580.- дин. Овај додатак на скупоћу припада
само у томе случају ако не постоји околност из чл. 16. Уредбе
о додатцима на скупоћу.
О томе се гр. Савет и уд. Др. Јована Стејића изводом
из записника извештавају.
Број: 319.
адм. 20753 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету установљења пензије Јосипу Вајсу благајнику гр. трошаринског звања.
Предлог гр. Савета је прихватила већина пензионог
одбора а мањина је мишљења, да би требало дати молитељу
боловање од једне године што истиче 15. марта 1927. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
С обзиром на то, да интереси службе захтевају, да се
Јосиф Вајс, благајник гр. трошаринског звања, пензионише
јер према званичном извештају гр. физиката нема изгледа
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да ће наскоро бити способан за вршење своје дужности и са
обзиром даље на то да је 17. јула о.г. навршио 65 година, то
се на основу 3 зачела т. 1. чл. 10 гр. статута о пензији ставља
у пензију почев од 1. новембра о.г.
Пензија му се установљава на следећи начин.
Именовани је служио код града од 1. јануара 1908. године, те му службовање до 31. септембра о.г. износи 18 година
и 11 месеци, што се има заокруглити на 19 година.
Према томе има му се установити пензија са 68 % последње уживане основне плате
6.300. дин.
положајне
4.200. 〃
редовне станарине
1.500. 〃
свега
12.000. 〃
што износи 8.160 /осамхиљадастошесет/ дин. годишње.
Осим тога припада му 68 % личног додатка на скупоћу
од 10.800 дин. што износи 7.344.- /седамхиљадатристотинечетрдесетчетир/ дин. годишње и породични додатак на
жену од 1.800 /једнухиљаду осамстотина/ дин. годишње.
Додатци на скупоћу лични и породични припадају само
у томе случају, ако није случај из чл. 12. и 16. уредбе о додатцима на скупоћу.
Пензијске принадлежности му се према томе установљују са 17.304. дин. годишње.
О томе се гр. Савет и Јосип Вајс изводом из записника
извештавају.
Број: 320.
адм. 26308 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси на основу мишљења пензионог одбора - свој предлог у
предмету молбе Јована Попова, гр. оврховодитеља ради установљења пензије.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Молитељ прилаже својој молби крштени лист према коме је рођен у Ст. Футогу 19. маја 1857. године те има сада
69. година а и сведоџбу гр. физика, да је услед болести неспособан за даље вршење службе а према извештају гр. рачуноводства стоји у служби града од 12. IV. 1921. год.
Молитељ се пензионише у смислу чл. 10 т. 1 гр. статута
о пензијама а с обзиром, да је навршио 65 година живота и
има преко 10 год. √службе√ то јест свега 24 године 6 месеци
и 19 дана, што се има према одлуци прош. гр. Савета број
82/скуп. зап. 1924. заокруглити на 25. година.
Према томе у смислу одлуке број 82/скуп. зап. 1924.
припада му у име личне пензије 80 % његове последње уживане основне плате од 6.240.- дин. положајне плате од 1.920
дин. редовне станарине од 1.200.- дин. свега 9.360.- динара,
што износи 7.488. /седамхиљадачетирстотинеосамдесетосам/
дин. годишње.
Осим тога припада му према параграфу 6. уредбе о додатцима на скупоћу 80 % последњег уживаног личног додатка на скупоћу од 7.200 дин. што износи 5760 /петхиљадаседамстотинашесет/ дин. годишње и породични додатак на
жену од 1800 дин. годишње.
Пензијске принадлежности му припадају од 1. новембра о.г.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.

23. ОКТОБАР 1926.
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Број: 321.
адм. 34807. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси свој предлог у предмету молбе Фрање Мондовића гр.
служитеља ради даља три месеца допуста у сврху лечења.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како је молитељ сведоџбом гр. лечничког звања доказао, да му је допуст од даља три месеца неопходно потребан
у сврху лечења и да има изгледа, да ће за ово време оздравити тако, да ће моћи и надаље вршити своју дужност, то му
према параграфу 1 статута о поступку са гр. службеницима
који болују и који су постали неспособни услед душевне или
телесне болести одобрава допуст од даља три месеца.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број: 322.
адм. 32230 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Фрање Дирбека гр. званичника, ради одобрења
допуста од 4 недеље у сврху лечења.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како је молитељ лечничком сведоџбом доказао, да му је
допуст од 4 недеље у сврху лечења неопходно потребан, то
му се исти подељује с тим, да наступање допуста одреди
градски начелник.
О томе се гр. Сават и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број: 323.
адм. 31320 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Дамјанке Страјинић, гр. званичнице ради допуста у циљу порођаја.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како је молитељка лечничком сведоџбом доказала, да
јој је у горње означене цељи допуст потребан из здравствених разлога то јој се исти одобрава и то у времену од 12 недеља с тим, да наступање допуста имаде да одреди гр. начелник.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број: 324.
адм. 31186 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету [молбе] Јелене Узон домаћице из Новог Сада ради став-
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љања у изглед завичајности града Новог Сада према параграфу 31 зак. чл. L. од 1879. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада у смислу параграфа 31 зак. чл. L. од 1879. ставља у изглед завичајност града
Новог Сада молитељици Јелени Узон за случај, да буде примљена у поданство Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Таксу према чл. 4. гр. статута о наплати пристојбе за
признање завичајности има наплатити именована када буде
примљена у наше поданство.
РАЗЛОЗИ:
Молитељица Јелена Узон је била 1917. године склопила
брак са Урлихом Ширнхофер и по њему је постала поданице
мађарске државе. Овај је брак пресудом окружног суда у
Новом Саду под бр. Г. 3158/1925. разведен.
Молбу њезину ради стављања у изглед завичајности
града Новог Сада према параграфу 31 зак. чл. L. од 1879.
год. достављају Мин. Унутрашњих Дела Оделење за Државну
Заштиту под бројем 10053/1926., Оделење за Банат, Бачку
и Барању под бр. 177/1926. и ред. вел. капетанија под бр.
3202/1926. с тим, да се молби може изаћи у сусрет. Пре
своје удаје је по своме оцу Рокушу Узон, пензионисаном
поштару је била √призната√ завичајност у Новом Саду.
О томе се гр. Савет и молитељица изводом из записника извештавају.
Број: 325.
адм. 24148 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе Магде Волф домаћице из Новог Сада ради стављања у изглед завичајности града Новог Сада према параграфу
31 зак. чл. L. од 1879.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада у смислу параграфа 31 зак. чл. L. од 1879. год. ставља у изглед завичајности
града Новог Сада молитељици Магди Волф за случај, да буде
примљена у поданство Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Таксу према чл. 4. гр. статута о наплати пристојбе за
признање завичајности има наплатити именована када буде
примљена у наше поданство.
РАЗЛОЗИ:
Молитељица Магда Волф је била 1917. год. склопила
брак са Рудолфом Вилмошем Шрајбером и по њему постала
аустријска поданица. Овај је брак пресудом окружног суда у
Новом Саду под бројем Г. 3313/1925. разведен.
На молбу њезину ради стављања у изглед завичајности
града Новог Сада према параграфу 31 зак. чл. L. од 1879.
год. извештава ред. вел. капетанија, да против ње нема ништа у нареченом и политичком погледу.
Пре своје удаје је по своме оцу Људевиту Волфу, гостионичару била завичајна у Новом Саду.
О томе се гр. Савет и молиља изводом из записника
извештавају.

23. ОКТОБАР 1926.

Број: 326.
адм. 35391 од 1926.
Градски Савет подноси предлог Др. Јефте Поповића,
члана прош. гр. Савета у погледу рушења буде пред градском
кућом.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, одржава свој
поднесени писмени предлог, једино трећа тачка предлога се
услед наређења Мин. Унутр. Дела број 20511/926. не може
за сада извршити, али прве две тачке предлога нису у противности са овим наређењем, јер се ту ради само о накнади штете. Моли, да се донесе решење у смислу предлога.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, говори по овом
√питању√ прво у начелу, јуче је прош. Савет донео решење
где је констатовано, да Министарство Унутрашњих Дела није
имало право издати наредбу број 20511/926. заменик градског начелника има право да у случају замењивања врши
све функције начелника. Не вређа се субвенција када скупштина решава о дисциплинској ствари градског начелника
под председништвом његовог заменика, јер и нижи чиновници имају по закону право, да гласају и у дисциплинској ствари
свога шефа. Пошто упитна наредба Мин. Унутрашњих Дела
није основана по закону, то је ништавна и против ње ремонстрира овај Савет и не публикује. Ми се морамо покорити
закону и само Законитим наредбама. Пристаје, да се о трећој тачци предлога не води дебата, док се не позове обласни
Жупан, али се о осталим тачкама може говорити и донети
предлог.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, вели, да је тешко повређен материјалом захтев града и градски начелник
је према статуту одговоран за то решење не само зато што је
издао наређење за рушење буде већ и зато што није задржао
таково решење од извршења. Оно није била естетска ругоба
и вршила је једну потребу не може се дозволити, да се тако
флагрантно вређа гр. статут.
Павле Поповицки, члан прош. Савета, чуди се начину
претреса. Према статуту треба прво да гр. Савет одговори
на интерпелацију а после прош. гр. Савет решава, да ли да
узме на знање одговор или да донесе неко решење.
Др. Бранко Илић, члан прош. Савета, вели, да се наређење Министарства Унутрашњих Дела односи само на одређене истраге, а онде се још не ради о истрази, већ да се
докаже оправданост донесеног решења гр. Савета о рушењу
буде. Зато мисли, да се треба, да се повуче трећа тачка предлога.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, прихваћа овај предлог и истиче, да одржава и трећу тачку свога
предлога.
Јован Лакић, зам. гр. градоначелника, вели, да се гр.
Савет већ давно бавио мишљу, да поруши буду пред гр.
кућом, јер није одговарала ни естетским а ни хигијенским
захтевима. Гр. Савет је био тражио у име закупнине више од
50.000 дин. годишње и пошто није то постигнуто, закључио
је Савет, да се поруши из горњих разлога. Он је био у Савету
изнео, да је гђа Капамаџија нудила 50.000 дин. закупнине,
али је Савет и поред тога закључио рушење буде.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, хоће да се
тачно установи истина. Треба установити, да ли постоји тако
решење Савета и које био на седници, и да ли су биле одржане две лицитације. Потребно је још установити, да ли постоји [са] лицитација записник и да ли је прописно потписан.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, вели да се буда
има прво подићи на трошак одговорних органа. Не штити
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он оне, који су упливисали гр. начелника, да се буда поруши.
Овај проширени Савет мора б√ди√ити, да се закон извршује.
Др. Радосав Илић, члан проширеног Савета, се слаже
са Др. Јефтом Поповићем, да буду није требало рушити. Оцењивање са естетског гледишта је релативно. Порушена буда
је предствљена вредност, која нам је доносила годишње 50.000
динара прихода. Помањкање овога прихода ће осетити порезници. Са правног гледишта када се оцењује исправност
поступка гр. Савета, се мора прво утврдити, да ли је буда
имала темеља или не односно да ли је била некретнина или
покретнина а затим, да ли у овој ствари решава прош. гр.
Савет у II. степену и поводом чега т. ј. да ли има ту жалбе.
Ако се пак евентуално установи кривица гр. начелника онда
у тој ствари не може прош. гр. Савет решавати у данашњем
саставу. Према чл. 94. зак. о гл. контроли захтев ради материјалне штете може поставити гл. контрола. Овај прош. Савет
није форум за установљење оштете већ Гл. контрола, он се
може бавити само питањем, да ли да се буда сагради.
Мита Клицин, вели, да су по среди три питања 1. да ли
да се буда сазида 2. ко је крив за рушење буде 3. да ли да се
тражи само накнада или да се кривци и дисциплински казне.
Према параграфу 12. т. __ гр. орг. статута прош. гр.
Савет одлучује [о] употреби и већој преинаци гр. иметка без
обзира на његову покретност. Проширени гр. Савет има према статуту право контроле над радом и поступцима гр. Савета без обзира, да ли има призива или не а чланови прош.
гр. Савета имају права интерпелације и предлога. Ствар спада пред прош. Савет, али је питање, да ли је толико испитана,
да се о њој може расправљати.
Не признаје примедбу на трећу тачку и о њој се може
расправљати, јер ми имамо презадијума. Ако г. Др. Радосав
Илић признаје да Мин. Унутрашњих Дела може издавати
наредбе као што је јуче прочитано, онда ће нам се још јаче
скучити аутономија. Закон о муниципијама признаје и закон
о локалној управи до донешења новог закона о градским општинама. Градски Савет је дужан бринути се да се одржавају сви приходи града и он не може решавати о темељним
преинакама гр. иметка. Гр. Савет је могао нама учинити
предлог, ако сматра, да буда није на згодном месту. Што се
тиче питања одговорности вели, да треба прво позвати на
одговорност гр. начелника, који је у првом реду позван, да
се гр. органи не огреше о закон и статут, и он ће онда рећи
даље кога терети одговорност. Сматра, да се буда треба да
успостави. Ми ћемо је саградити на трошак буџета идуће
године. Предлаже, да се овласти гр. Савет, да сагради буду
на терет прорачуна за 1927. годину. Накнадно ће се установити кога терети кривица. Питање председавања вел. жупана је неоправдано. Према данашњим приликама је услед
наређења Мин. Унутрашњих Дела особа градског начелника
непогрешна. Ово је немогуће извршити јер закон се има да
брине о могућности а не да ствара немогућности. Нетачно
је, да о делима старијих не може судити млађи, јер по закону
могу о дисциплинској ствари гр. начелника гласати сви чланови проширеног гр. Савета па и чланови, који су чиновници.
Павле Поповицки, члан прош. Савета, вели, да је било
много оваких појава па ће и ова, ако се не буде одмах установила кривица, отићи у заборав као и све досадашње.
Има и међу сенаторима који овде седе, лица, која су незаконито примили награде од прописних пристојби, награде
за убирање аренде од аграрних интересената и од прв. трошаринских глоба. Све је то пало у бунар и боји се, да ће тако
проћи и садашња ствар.
Јован Лакић, зам. гр. начелника, се грађује против опту-
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живања чланова Савета о стране предговорника, јер је у овим
стварима спроведена истрага установила, да оптужени нису
криви. Није крив онај, који прима награду већ онај, који ту
награду упућује на исплату.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, наводи како је гр. Савет био без питања прош. Савета порушио стари
гр. мајур и саградио нов поред болнице и поред опомене, да
није у интересу болесника, да се у непосредној близини изграђује гр. мајур. Ако је код рушења буде пред гр. кућом крив
градски начелник он гарантира да би градски начелник одмах био смењен. Савет је требао поднесени предлог да проучи
и извештај и предлог поднесе.
Што се тиче саме ствари мишљења је, да ако је ствар непокретна онда треба, да је у грунтовници и заведена у градском инвентару. Овај објект треба, да је уведен и у пореској
пријави и ако није онда је пријава лажна. Одговорни нека
одговарају за своја пропуштања и погрешке. Он жели, да
створи реда у гр. кући. Вели, да је видео једно решење Главне
Контроле, где ова одриче своју надлежност у погледу прегледа рачуна самоуправних тела.
Др. Бранко Илић, члан прош. Савета, предлаже, да се
за идућу седницу скупштинску стави на дневни ред извештај гр. Савета о рушењу буде пред гр. кућом и замоли г. Вел.
Жупан, да на тој седници председава. Уједно се има изнети
оригиналан акт, којим је решено решење, пошто се говори
да је нестао. Уједно предлаже, да се изгласа хитност за изградњу порушене буде.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, са своје стране
пристаје, да се решење о успостављању буде прогласи хитним и одмах извршним без обзира на евентуалне апелате,
пошто од одлагања извршења има град ненакнадиве штете.
После овога је стављен на гласање прво предлог Мите
Клицина, за који су гласали сви осим Павла Поповицког који
остаје код свога предлога и тражи, да се гласа поименично
пошто се хоће, да се новац за изградњу буде [одобри] из
основног фонда.
Према томе је предлог Мите Клицина, члана прош. Савета великом већином примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, решава, да се има
успоставити буда - продавница пред градском кућом, која је
порушена по решењу градског Савета под бројем ................
у ову сврху се одобрава кредит од 20000 /двадесетхиљада/
динара из градског основног фонда.
Уједно се упућује гр. Савет да на идућој гл. скупштини
поднесе свој детаљан извештај у вези са писменим предлогом Др. Јефте Поповића, члана прош. Савета под бројем
........... адм. 1926. у ствари рушења буде - продавнице пред
градском кућом, да би се могло донети решење у погледу
материјалне и дисциплинске одговорности за овај поступак.
Проширени гр. Савет по саслушању свога правозаступника изриче, да се ово решење има одмах извршити без
обзира на евентуалне апелате, јер би услед одлагања град
претрпио ненакнадиве штете.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
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Референт: Никола Плавшић, гр. техн. Саветник.
Број: 327.
адм. 35241 од 1926.
Проширени Градски Савет из своје седнице од 22. октобра о.г. подноси свој предлог по саслушању мњења финансијског и правног одбора у ствари подизања зајма од 1,496,445.57.
динара ради покрића разних набавака из иностранства у
1922. години.
Павле Поповицки, члан проширеног Савета, предлаже,
да [се] ови рачуни упуте Главној Контроли на преглед.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да ће ови
рачуни доћи Гл. Контроли на преглед али их има претходно
прегледати ово тело.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању мишљења
економског, финансијског и правног одбора узима на знање,
да су из иностранства крајем 1922. године учињене разне
набавке и то за подизање стаклене баште, за ватрогасну чету,
за заразну болницу, за апарате за чишћење посвођених канала, за водовод у гр. кући и за јавне нужнике, за које је ужи
Градски Савет с времена на време издавао упутнице.
1./ За набавку ватрогасних справа, а/ из домаће благајне 793.422.25. дин. б./ иза пожарне установе 228.363.20.
дин. свега; 1,021.785.45. дин.
2./ За набавку стаклене баште из Домаће благајне
534.136.31. дин. и
3./ за друге набавке из домаће благајне 374.125.81 дин.
даклем укупно 1,930.046.81 динара.
Справе за пожарну чету набављене су у своти од 1,021.785.динара и 45. пара од које је досада исплаћено не терет пожарне чете 228.363.20. динара а из дом. благајне 793.422.25.
дин. За исплату оброка зајма, који се има подићи, у прорачун пожарне чете до сада су означени за 1923. год. 90.000
дин. за 1924. год. 70.000 дин. и за 1925. год. 70.000.- динара
даклем свега свота од 230.000 динара. Према томе остаје
још свота од 791.785.45. динара, као потраживање дом. Благајне која се свота има као зајам из основног фонда подићи.
У име инвестиције за стаклену башту потрошена је свота од 554.136.31 динара, која је свота из Домаће благајне
исплаћена.
У име отплате зајма, који се има подићи на корист Дом.
благајне стављено је у прорачун за 1922. год. 38.000 дин. за
1923. год. 16.000.- дин. за 1924. год. 16.000. дин. и за 1925.
год. 16.000. дин. даклем свега 86.000. динара.
Према томе остаје још свота од 448.136.31 дин. која се
има путем зајма из основног фонда Дом. Благајне накнадити.
За остале набавке потрошена је свота од 374.125.05.
динара за које се може још употребити постојећа свота од -117.601.18. дин. из кредита од 125.000.- динара одобрене од
Проширеног Градског Савета под бројем 48./адм. 24754/1921.и одобрено од Министарства Унутрашњих Дела под бројем
8912/1921. за заразну болницу а преостала свота од 256.523.
дин. 87. п. има се из зајма из основног фонда намирити.
Према томе проширени Градски Савет решава да се у
сврху покрића преостале своте од 1,496.445.57. дин. која је
настала 1922. приликом набавке у иностранству за стаклену, башту, за пожарну чету, за заразну болницу и за разне
набавке из основног фонда подигне зајам и то:
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За пожарну чету Дин......................... 791.785.45.За стаклену башту ............................. 448.136.31.и за Дом. благајну ... .......................... 256.523.81.Свега
1,496.445.57.словом: једанмилијончетиристотинедеведесетшестхиљадачетиристотинечетрдесетпет дин. и 57. пара уз 8 % годишње
камате који се има повратити у 30 полугодишњим ратама
почевши од 1. јануара 1927. путем прорачуна. За потпис
односећих обвезница опуномоћава се градски начелник, и
велики бележник.
Извршење се поверава Градском Савету.
Број: 328.
Пошто је дневни ред данашње редовне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно сазвату главну скупштину за оверовљење позива
Др. Мишу Рајковића, Др. Васу Могина и Димитрија
Бјелића чланове прош. гр. Савета за дан 30. октобра у 11
сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 30. октобра 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Лебхерц, с.р.
вел. бележник.

Оверовљавам записник
од 22. октобра 1926. године
на наставној скупштини
23. окт. 1926. нисам био.
дне, 20. XII. 1926.
Др. Миша Рајковић, с.р.
Др. Васа Могин, с.р.
Димитрије Бјелић, с.р.

Јован Лакић, с.р.
гр. начелник.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана, 10. новембра 1926. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ,
зам. градског начелника.
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Александар Поповић, гр. Саветник,
Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Стеван Дамјановић, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола
Плавшић, гл. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Стојан Стакић, гл. благајник, Аладар
Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, зам. гр. гл. рачуновође, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола
Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гл. архивар, Јосиф Пајц, сирочадски старатељ.
Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, Милан Антонић, Др. Мита Арадски, Димитрије
Бјелић, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Ђорђе Гачулић, Груја Грчић, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Радосав Илић, Јоца
Јовановић, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић, Др. Јован Латинчић, Александар Нађ, Стеван
Летић, Јован Милак, Петар Милак, Андрија Мудрох, Мита Мунћан, Пера Палковљевић, Јован Перваз, Др.
Милан Петровић, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Фрања Цидлик.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број: 329.
Председник Г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивиши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату редовну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника поверава
Николи Лебхерцу гр. подбележнику.
Уједно пријављује, да су накнадно стављени на дневни
ред ова два предмета - „Призив Милеве Манојловић, гр. званичнице против решења гр. Савета у ствари припомоћи на
одело за 1926. год.”
„Предлог гр. Савета у предмету одобрења оправке плиномера и набавке 50 ком. нових плиномера.”
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Број: 330.
Госп. Јован Лакић, зам. гр. начелника, подноси градоначелнички извештај за месец октобар о.г.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, да се
извештај узме на знање и део који говори о регулацији насеобине иза Темеринске капије унесе у решење.
Предлог Мите Клицина је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Узето на знање.
У вези са извештајем се прихваћа и предлог заједничке
седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун од 9. новембра о.г. да се темеринска капија премести
иза новога насеља, те ће на тај начин према параграфу 3
концесионог уговора бити електрична централа уз потребан
број лампи приморана, да бесплатно спроведе осветљење у
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новом насељу. Лампе ће се пренети са оних места у граду,
где не буду биле потребне услед плинског осветљења. Уједно
се поред Темеринског Друма има направити стаза за пешачки саобраћај. У самим улицама се имају јендеци ископати и
пресмрати [!] тротоари. Надаље се у овим насеобинама имају
избушити два бунара на местима одређеним по саслушању
интересената и то један на терет овогодишњег а други на терет прорачуна идуће године. Напослетку се позива гр. Савет
да поднесе нацрт и предрачун за изградњу једне школске
зграде у новом насељу поред Темеринског друма.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број: 331.
адм. 41493 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету статута градске штедионице.
Др. Радосав Илић, члан проширеног Савета, вели, да је
идеја врло добра, али овај штатут мора проћи кроз правни
одбор. Зато предлаже, да се сада скине с дневнога реда и са
предлогом правног одбора изнесе на ванредној гл. скупштини, која се може сазвати за неколико дана.
Јован Лакић, зам. гр. начелника, вели, да је пројекат
био на дневном реду економског, финансијског и правног
одбора, који је био добро посећен и примљен је са малим
изменама. Доношење овога статута не трпи одлагање, јер је
од 1. јануара 1927. год. морали би све наше фондове и улоге
давати Управи фондова.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, није такођер
зато, да се ствар одлаже, јер је врло кратко време. Расправа
овога статута се може оставити на крај дневнога реда и донде може г. Др. Р. Илић, статут прочитати и своје примедбе
ставити.
Овај је предлог био једногласно прихваћен и статут је
расправљен на крају дневнога реда.
Тада су прихваћени некоји предлози Др. Радосава Илића,
члана прош. Савета у погледу улога школске деце на блокове,
у погледу отказних рокова, у погледу факултативног отказа
дуга и други.
Предложени статут гр. штедионице је после овога са
овим изменама једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет установљује статут штедионице
града Новог Сада, који се овоме решењу прилаже.
Оснивање градске штедионице је потребно.
1./ Прво зато, што град Нови Сад већ по самом свом
природном положају садржи у себи све услове за развитак
једног великог града и који треба да буде средиште наше
целокупне трговине, обрта, индустрије и промета.
2./ Друго зато, налази за потребно градска управа да
оснује градску штедионицу, што жели на тај начин да повећа своје градске приходе без да би оптерећивала своје грађанство.
3./ Даље зато што ће отварањем градске штедионице
градска управа доћи знатно у бољи положај финансијски, а
које финансије у првом реду имале би да служе за материјално благостање и културно развијање нашега града.
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4./ Оснивањем градске штедионице биће у могућности
градска управа, да среди све своје дугове с једне стране и то
уз најјефтинију камату; а с друге стране биће у могућности
градска управа да потпомогне финансијски сва своја подузећа уз најповољније услове; и најпосле биће у могућности
градска управа да притекне у помоћ својим финансијским
средствима нашем грађанству, давањем позајмице, да би на
тај начин пружили могућност трговцима и занатлијама и
нашој сиротињи да свој посао што боље развијају.
5./ Оснивањем штедионице се ови улози града који се
данас налазе код новосадских појединих завода преносе и
улажу [у] градску штедионицу.
6./ Градска управа оснивањем своје штедионице даће
могућности и прилике свима нашим грађанима, раднику и
малом обртнику да сувишак своје зараде на сигурно место
уложи.
За покриће трошкова око уређења као и за почетак рад
пословања саме штедионице проширени градски Савет узима
привремени зајам у своти од 2.000.000. дин. из основног
фонда, који се зајам има ставити на расположење градској
штедионици како се штатут гр. штедионице одобри од стране Министарства, да би градска штедионица могла несметано одпочети.
Горњи зајам заједно са каматама гр. штедионица има
да врати чим њезин резервни фонд достигне висину од 2 %
свих штедионичних улога као што је то у штатуту предвиђено, било у једној своти било пак у оброцима, по чему ће
одлучити у своје време управни одбора гр. штедионице у
споразуму са гр. Саветом, односно прош. гр. Саветом.
За све обавезе гр. штедионице увешће се у трговачки
регистар под називом „Градска штедионица у Н. Саду”.
Гр. штедионица одпочиње свој рад 1. јануара 1927. године.
Ово решење се има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 332.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету закључних рачуна за 1921. годину.
РЕШЕЊЕ:
Скида се с дневнога реда.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 333.
адм. 40874, 41603 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету услова лицитације за издавање под закуп чишћења
и поливања улица.
Мита Клицин, члан прош. Савета предлаже, да се захтев
у погледу кауције измени тако, да мора положити у уложним
књижицама гр. штедионице ако се буде основала.
Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета, вели да се
може, уносити у услове једнострано развргнуће уговора. То
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моли да реши треће лице - Суд.
Мита Клицин, члан прош. Савета, не може да прими
ову примедбу, јер би то по град могао имати врло немилих
последица. Закупник има права тужбе код суда, ако мисли,
да му је неправда учињена.
На примедбу Др. Мите Арадског, члана проширеног Савета, да је рок закупа дугачак одговорио је Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, да је предвиђен од 6 година, јер подузетник мора много инвестирати, те му се за кратко време неби
исплатило, односно град би морао платити већи принос.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се рок смањи на 5 година и лицитација одмах распише.
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Мите Клицина, члана прош. Савета, једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет установљује услове за издавање
под закуп чишћења и поливања улица овако:
[Чл. 1.]
Подузимач дужан је да за цело време трајања уговорног
односа чисти од блата, ђубрета, прашине и снега све улице и
тргове, града како је то у чл. 2. предвиђено. Почишћено ђубре, блато, прашину, разне отпатке и снег дужан је подузимач одмах после чишћења сакупити и однети. Место на којем ће се ђубре остављати одредиће гр. Савет.
Чл. 2.
Улице и тргови које се морају дневно чистити:
Краља Петра
улица
Трг Ослобођења
〃
Кр. Александра
〃
Вилзонов трг и Поштанска
〃
Жељезничка
Колодворски пролаз
〃
Дунавска
Дунавски кеј
Рибја пијаца и сенска и дворски пролаз
Пролаз између Суда и Задружне Банке
〃
Пашићева
〃
Змај Јовановићева
〃
Грчко Школска
Трифковићев трг
〃
Милетићева
Житни трг
〃
Темеринска
〃
Јована Суботића
〃
Шафарикова
Футошка, до конца асфалта
〃
Јеврејска
〃
Петра Зрињског
〃
Јерменска
〃
Мађарска
〃
Краља Матије
〃
Стрељачка
〃
Лазе Костића
〃
Његошева
Кисачка до барака, а од барака
до гробља три пута недељно
Пирошка до краја асфалта
Трг Јана Колара
〃
Масарикова
〃
Успенска
〃
Шљукина и Парног Млина
〃
Уставска
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Гајева
〃
Јерменски пролаз
Алмашка
Трг Св. Јована
Улице и тргови који се морају трипут недељно чистити:
Светосавска
улица
〃
Соколска
〃
Цара Лазара
〃
Даничићева
〃
Каменичка
〃
Мите Ружића
〃
Телечка
〃
Љубљанска
Нова улица на лиману и око нове берзе.
Улице које се морају двапута недељно чистити:
Јована Суботића
улица
〃
Ђуре Јакшића
〃
Натошевићева
〃
Николајевска
〃
Студеничка
〃
Прерадовићева
〃
Саве Вуковића
〃
Стеријина
〃
Хаџић - Светићева
〃
Скерлићева
〃
Видаковићева
〃
Даничићева
Пут на кланицу
〃
Краљевића Марка
Пут поред Порцелан фабрике
〃
Војвођанска
〃
Шајкашка
〃
Чарнојевићева
〃
Руска
〃
Деспот Јована
Улице које се морају једанпут недељно чистити:
Цара Душана
улица
〃
Хајдук Вељка
Улица поред Артеског купатила
Улица поред католичког гробља
〃
Стрељачка
Дударска
〃
〃
Краља Матије
〃
Приморска
〃
Гробљанска
〃
Деакова
〃
Калвинова
〃
Јована Арањија
〃
Видакова
〃
Бана Јелачића
〃
Словачка
〃
Хилендарска
〃
Војводе Шупљикца
〃
Мушицкова
〃
Карађорђева
〃
Скопљанска
Доситијева
〃
〃
Шумадијска
〃
Јерменска
〃
Радничка
Улица поред обора
〃
Кнез Милошева
〃
Вардарска
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Радичевићева
〃
〃
Шумадијска
〃
Саве Вуковића
〃
Сарајевска
У улицама:
Краља Петра
Трг Ослобођења
Кр. Александра
Вилзонов трг и поштанска
Жељезничка
Колодворски пролаз и пред приступ на станицу
Дунавска
Пашићева
Трифковићев трг
Милетићева
Житни трг
Темеринска до краја
Футошка до краја асфалта
Јеврејска, дужан је подузимач осим тога што је дужан
почистити једанпут дневно још и преко целога дана стално
са једним човеком чистити и сакупљати ђубре.
Ако градски Савет нађе за потребно да се која од поменутих улица има почистити и више пута него што је то споменуто дужан је подузимач то учинити.
Чишћење мора се обављати тако да за време чишћења
несме бити прашине.
Чл. [3.]
Осим улица и тргова који су наведени у тач. 2. биће
подузимач дужан да чисти оне улице и тргове који ће се за
време трајања уговора изградити. Колико ће пута недељно
дужан бити чистити одредиће гр. Савет.
Чл. 4.
За време снежних вејавица дужан је подузимач старати се о том да у првом реду буду почишћени и посути прпом
сви пешачки прелази који воде преко улица и тргова као и
пазити да се разгрне снег у близини каналских решетки да
би се омогућило отицање воде.
Дужан је разгрнути снег по улицама затим га покупити
и однети тако да би се могао саобраћај несметано обављати.
За одгртање снега и леда са површине између трамвајских
шина меродаван је чл. 15. уговора склопљен са Електричном
централом о употреби земљишта.
Чл. 5.
Подузимач дужан је непрекидно поливати гр. улице наведене у тач. 2. и то тако да на улицама несме бити прашине.
За ову сврху град Нови Сад ставиће предузимачу на
употребу свој танк бр. II. којега је дужан подузимач за цело
време трајања уговора одржавати и о свом трошку у исправном стању, и након истека уговора граду повратити.
На даље град Нови Сад ставља на употребу градске
бунаре за црпљење воде на Вилсоновом тргу и код градске
куће, тим да је предузимач дужан сносити трошак око потрошње струје као и око евентуалних поправака бунара.
Танк за поливање стајаће код градске пожарне чете, те
је подузимач дужан поправке извршити увек када то градски
грађевински одељак нареди. У колико то неби учинио извршиће град оправку на његов трошак. За поливање пијаце
дужан ће бити подузимач набавити једне двоколице за поливање. У случају пожара дужан је ставити танк пожарној
чети на расположење.
Чл. 6.
Подузимач ће бити дужан да по наређењу градског Савета или гр. ред. капетаније полије и очисти и изван програ-
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ма о чишћењу, коју од улица или тргова, у колико гр. Савет
или капетанија ово нађе за потребно.
Чл. 7.
Подузимач је материјално одговоран за тачно извршење свих његових обавеза садржаних у уговору о издавању у
подузеће ових радова.
Град ће преко својих органа, које одреди за то строго
да врши надзор над тиме, како подузимач извршава у дужност му стављене послове.
Као гаранција, да ће подузимач тачно према уговору,
да врши преузете радове и гаранција за предати му танк
служиће кауција од 80.000.- динара у готовом новцу или у
уложним [књижицама] гр. штедионице или вредносним папирима како то чл. 88 зак. о државном рачуноводству предвиђа, коју подузимач имаде приликом склапања уговора, да
положи у градску благајну.
Чл. 8.
Ако се подузимач огреши о коју тачку ових услова, биће дужан платити нов. казну. Величина казне кретаће се од
100-2000.- динара, коју ће градски Савет од случаја до случаја према величини грешке установити. Новчане казне наплаћиваће град из положене кауције а подузимач је дужан у
сваком случају сваком да поднесе напуни кауцију до потпуне
своте. Казна иде у корист сиротињског фонда.
Чл. 9.
У колико подузимач неби извршавао радове око чишћења и поливања улица како је то у тач. 2. предвиђено осим
тога што је дужан уплатити казну град ће извршити радове
на његов трошак и то из кауције, које је дужан одмах и до
потпуне висине надопунити.
Ако град установи, да подузимач и поред учесталих кажњавања необавља тачно и према наређењу уговора свој посао
биће град властан, да једно страно развргне с њиме склопљени уговор и то без отказа и без права на оштету. У оваком
случају развргнућа уговора губи подузимач положену кауцију у корист града и нема права на оштету.
Чл. 10.
Особље које држи подузимач за обављање ових послова
мора бити свагда пристојно одевено и мора се свагда пристојно понашати. Подузимач је дужан, да држи једног органа,
који ће да врши надзор над особљем.
Чл. 11.
Ђубре које подузимач по улицама и трговима сакупи је
његова својина. Али град задржава себи право према закупнику, да му овај од случаја до случаја имаде са уличним ђубретом, да наспе оне делове града које буде предложио односно наредио градски Савет по саслушању градског грађ. одељка или гр. Физиката и то по цену која ће споразумно се од
случаја до случаја установити између града и подузимача.
Сва ова насипања се имаду да врше по наређењу и по прописима гр. грађ. Одељка.
Уколико подузимач не би рефлектовао на ђубре сакупљено по улицама то он имаде исто да просипа на она места,
која зато буде одредио гр. Савет.
Истоварено ђубре се имаде једаред недељно, ако по
наређењу градског физиката и чешће раскужити кречним
млеком или другим средствомза раскуживање, које одреди
градски физикат.
Овај уговор има се склопити на 5 година.
Паушална цена установљена подузимачу за ове радове
у своти од ............ динара, /словом: ________________________
исплаћиваће се последњег дана у месецу и то унатраг.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
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Број: 334.
адм. 40915, 41623 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе трговачко-индустријске и занатске коморе
да јој гр. Савет даде у замену земљиште иза Апелационог
суда на коме се налази звање за баждарење и контролу мера.
Молбу образлаже тим што би привредне установе биле
сконцентрисане на једно место.
Економски финансијски одбор на свој седници од 9/XI.
1926. предлаже проширеном гр. Савету да се комори додели
земљиште у улици Краљице Марије и то оно које је било продано Др. Стевану Адамовићу за изградњу хотела.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч је о додели земљишта, то је председник одредио поименично гласање
тако да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а
који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа:
Милан Антонић, Др. Мита Арадски, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Ђорђе Гачулић, Бернат
Ернст, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Радосав Илић,
Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић, Александар
Нађ, Стеван Летић, Јован Милак, Петар Милак, Андрија
Мудрох, Мита Мунћан, Пера Палковљевић, Дака Поповић,
Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Фрања Цидлик.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Предраг Клицин, Др. Стеван Дамјановић, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Станоје Михалџић, Стојан Стакић, Ђула Киш, Андрија Патак, Никола
Лебхерц, Јосиф Пајц.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског
фин. одбора изриче да трговачкој занатској комори додељује
у замену за земљиште продато јој одлуком прош. гр. Савета
од 13/VI. 1926. бр. 12343 од 1922. у површини од 614. кв.
хв. за 28.781 дин. у замену земљиште у површини од 300 кв.
хв. од земљишта продатог одлуком проширеног гр. Савета
од 19/VI. 1922. бр. 12594 адм. Др. Стевану Адамовићу, за
изградњу хотела бр. 4808/4. и 4808/6. и то парцелу под топ.
бр. 4808/87-99 кв. хв. 4808/89. - 201. кв. хв. тим да остали
услови одлуке бр. 12.342. адм. 922 остају нетакнути.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број: 335.
адм. 40142, 41611 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског
фин. и правног одбора - свој предлог у предмету записника
о продаји гр. земљишта које га је дне 28. и 29. октобра, продавао поверенствено на лице места у Горњој Шуми на основу
одлуке гр. Савета од 23. октобра 1926. под бр. 39477.
Пошто се није нико пријавио, да говори а реч је о продаји гр. земљишта, то је председник одредио поименично гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са
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„да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног одбора:
Милан Антонић, Др. Мита Арадски, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Ђорђе Гачулић, Вељко
Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Лука Жикић,
Др. Радосав Илић, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко
Лазић, Александар Нађ, Стеван Летић, Јован Милак, Петар
Милак, Андрија Мудрох, Мита Мунћан, Пера Палковљевић,
Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Коста
Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Фрања Цидлик.
Од стране гр. Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Предраг Клицин,
Др. Стеван Дамјановић, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Станоје Михалџић, Стојан Стакић, Ђула Киш, Андрија Патак, Никола Лебхерц, Ранко Славнић, Јосиф Пајц.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада након саслушања
економског финансијског одбора изриче, да продаје на вечито гр. земљиште у Горњој Шуми, уз цену која је највећа
постигнута на усменој јавној лицитацији, лицима доле наведеним како следи:
18
бр. 61/1. у површини од 1 к. ј. уз цену по 11.900.дин.
2./ Микану Јовану Мургашком, парц. бр. 61/2. у површини од 1 к. ј. уз цену по 12.800.- Динара.
3./ Микану Јовану Мургашком, парц. 61/3. у површини
од 1510 кв. хв. уз цену по 9.200.- динара.
4./ Стевану Крстићу, парц. бр. 490. у површини од 1 к.
ј. 312. кв. хв. уз цену по 11.000.- динара.
5./ Ставану Крстићу, парц. бр. 491. у површини од 1
к. ј. 312. кв. хв. уз цену по 11.600.- динара.
6./ Ђоки Продановићу, парц. бр. 51/1. у површини од
1 к. ј. парц. бр. 51/2. у површини од 1 к. ј. парц. бр. 51/3. у
површини од 1 к. ј. парц. бр. 51/4. у површини од 1 к. ј.
што укупно чини 4 парц. у површини од 4 к. ј. уз цену по
51.000.- динара.
7./ Живан Загорчић-Ђокин, парц. бр. 51/5. у површини од 1 к. ј. парц. бр. 51/6. у површини од 1 к. ј. парц. бр.
51/7. у површини од 1 к. ј. што укупно чини три парцеле у
површини од 3. к. ј. уз цену по 27.500.- Динара.
8./ Милосав Мургашки, парц. бр. 48/1. у површини од
1 к. ј. уз цену по 7000.- динара.
9./ Милосаву Мургашком, парц. бр. 48/2. у површини
од 1 к. ј. уз цену по 10.300.- Динара.
10./ Милосаву Муграшком, парц. бр. 48/3. у површини
од 1 к. ј. уз цену по 9.400.- динара.
11./ Обраду Ћирићу, парц. бр. 48/4. у површини од 1
к. ј. и 600. кв. хв. уз цену по 10.700.- Динара.
12./ Митру Јовандићу, парц. бр. 46./1. у површини од
1 к. ј. парц. бр. 46/2. у површини од 1 к. ј. и парц. бр. 46/3.
у површини од 1 к. ј. што укупно чини три парцеле, три к. ј.
уз цену по 18.300.- Динара, а уз следеће услове:
1./ Куповнина имаде се уплатити у року од 8 дана, рачунајући од уручења одлуке о продаји, те се од ње имаде
одбити једна четвртина куповнине која је већ на лицу места
уплаћена.
2./ Купац ступа у посед земљишта након уплате купов18
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не цене, којом приликом тек онда имаде гр. фискал да с њим
склопи купопродајни уговор.
3./ Све трошкове који потичу из овога купа имаде да
сноси купац у случају спора надлежан је новосадски Срески
Суд.
О овоме се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број: 336.
адм. 31399 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету измене
решења проширеног гр. Савета у погледу кредита од 1½ милијона динара за покриће трошкова око оправке творнице
плина.
Проширени градски Савет скупштинском одлуком бр.
149/1925. решио је да пружа зајам из градског основног фонда за оправку градске гас фабрике у своти од 1.500.000 дин.
Приликом извршења горње одлуке установио је градски
Савет путем гр. рачуноводства, да је готовина гр. основног
фонда већ ангажована.
Мита Клицин, члан проширеног гр. Савета, примећује,
да овде има два дела зајма. Један амортизациони на 30 година од једног милиона динара за оправку творнице плина а
други од пола милиона динара као предујам који се има вратити у краћем времену.
Предлог гр. Савета је са овом примедбом једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет изриче, да своје, решење донесено
под бр. 149/зап. т.г.19 мења се на тај начин, односно тако, да
се зајам од 1,500.000 дин. који је зајам одобрен за оправку
градске Плинаре може ма из којег фонда подићи, т. ј. из
фонда који располаже готовином и како по гласу извештаја
гр. рачуноводства горњом свотом располажу фондовиод
таксе и забава, однкосно фонд становања решава да је зајам
од 1,500.000 дин. има подићи и то делом из фонда таксе за
забаве, а делом из фонда таксе за дозволу становања.
Од овога зајма се 500.000. дин. узима као предујам
творници плина, која се има вратити у краћем року.
Ова се одлука одобрења ради има поднети Министарству Унутрашњих Дела.
О овој се одлуци извештава градски Савет извршења
ради.
Број: 337.20
адм. 41516 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
ствари издавања радова око оправке старих плиномера и
набавке 50 нових плиномера.
Влада Влашкалић, члан прош. Савета, предлаже да се
стара долма оправи прошири. Противан је томе, да се прави
друга одбранбена линија поред темеринског пута, јер то не
19
20

1925. године
Предмет и решење по овој тачки дневног реда односе се на плиномере, а расправа на питање долме.
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води сврхи. Када вода пробије стару долму има времена, да
се учвршћује темерински пут и да се људи склоне из кућа.
Ако пак вода дође и провали ову другу одбранбену линију
онда се близина неће моћи људи спасавати из кућа а неће се
моћи ни други друм учврстити.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да би проширење старе долме стало 2-3 милиона динара, којих град данас
нема. Осим тога ова се долма ни не учврсти. За 2-3 године
добићемо нову и јаку долму. Па и донде треба овом другом
одбранбеном долмом бранити куће, које су поред друма сазидане. Изградња ове долме не стаје ни две обичне куће.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета, тражи, да се
направи сигурна долма без обзира на то шта ће стати. Пита
да ли је цео град иза темеринске капије обезбеђен овом малом
долмом?
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да се предложеним мерама хоће да задржи навала воде. На једној конференцији су стручњаци тврдили, да је штета ишта улагати у стару
долму, јер јој не ваља основа. Она би се могла порушити и тада правити нова. Стара долма се неби могла за 2½ милиона
динара оправити како треба. На изградњу друге одбранбене
линије смо се одлучили по препоруци стручњака. Водна задруга је сада у стварању, али се и за време, док се не изгради нова долма не може чекати скрштених руку. Моли, да се
прими предлог гр. Савета и то, да се одмах хитно приступи
послу.
Коста Симин, члан прош. Савета, је такођер за предлог
гр. Савета.
Влада Влашкалић, члан проширеног Савета, не одступа
од свога предлога. Упорно тврди, да ће нова долма бити трећа а не друга одбранбена линија и поред доказивања, да ће
бити трећа тек када се буде изградила нова долма од кланице до каћског хатара. Пребацује техн. Саветнику г. Николи
Плавшићу, да није био ту, када је била опасност од воде највећа. Продор је наступио, јер инжињери нису слушали народ.
Када је било говора о првој поправци долме предложио је, да
се долма прошири, али је г. Никола Плавшић, то одбио позивајући се на то, да он као стручњак то боље зна и прима ту
из гаранцију. Вода је ипак провалила долму. Нека се опет
направи, али за њу мора сносити одговорност тех. Саветник.
Никола Плавшић, техн. Саветник, одбија од себе ову
оптужбу. Када је предлагао оправку долме чинио је то по препоруци стручњака. Наша долма је могла да издржи водостај
од 6.40 али већу воду не. Још пре наше долме је вода провалила јаке долме водних задруга, чији инжињери су само на
долми радили.
Милан Антонић, члан проширеног Савета слаже се са
предлогом, али напомиње, да граду прети опасност од канала.
Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета, констатује, да се сви слажу у томе, да се град заштити од поплаве, те
предлаже, да се прими једногласно предлог Савета, кога и
стручњаци препоручују.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, још
да се позове каналско друштво, да своју долму повиси и прошири.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал даје свој пристанак
на проглашење хитности.
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Мите Клицина, једногласн примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог

10. НОВЕМБАР 1926.

301

гр. Савета и решава да се оправка старих плиномера повери
фирми Владимир Недељков у Новом Саду по следећим условима:
1./ Плиномери се имају отворити, спољњу и унутарњу
кутију стручно оправити и против рђе офарбати, канал и
пливач такођер оправити или према потреби са новима заменути, све делове почистити и регулисати, лежиште дубова
у исправно стање ставити, штофбикене на ново паковати,
бројач регулисати, плиномер затворити, оверити пломбирати
и офарбати.
2./ Након оправке има се сваки плиномер испробати
са нарочито специјалним апаратом /кубицир апаратом/
који има подузимач да набави и који остаје својина градске
плинаре.
3./ Оверовљење плиномера ће се обавити у Творници
Плина и преузеће се само плиномер који показује максималну грешку од + 2 %.
4./ Оправка се има у року од 60 дана /шездесет/ рачунато од дана примања и Творници плина предати.
5./ Оправиће се само онај плиномер који ће надзорни
инжињер означити.
6./ Подузимач јамчи за свој рад 4 /четир/ године и
према томе има се предузимачу кауција од 10 % од своте
коначног рачуна задржати до коначног примања након истека гаранције. Исплата потраживања уследиће након потпуно извршеног посла, појединих партија од најмање двадесет сатова. За овај рад одобрава се свота од 140.000 /сточетрдесетхиљада/ Динара. За оправку старих плиномера одобрена је свота од 200.000 динара и проширени Градски Савет одобрава осим оправке старих и набаву 50 комада нових
плиномера по избору Градског Савета до своте од 50.000 динара и то путем уже лицитације на основу три оферта које
ће градски Савет затражити од специјалних фабрика.
Извршење се поверава гр. Савету.
Уједно се има позвати каналско друштво, да своју долму повиси и прошири.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 338.
адм. 29780, 41612 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г. подноси - на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе
Др. Миливоја Кирића судије апелационог суда да му проширени гр. Савет додели у малом лиману блок А. парцелу бр. 4 топ.
бр. 8203/9-с. у површини од 283 кв. хв. који је одлуком гр. Савета од 28517 првобитно био додељен Душану Дудварском.
Молбу образлаже тим да се и он у оно време када се
земљиште додељивало налазио у Новом Саду, но није добио,
надајући се да ће добити земљиште мајора Дудварског. Надаље прилаже очитовање Душана Дудварског према којем се
он одриче у корист Др. Миливоја Кирића своје парцеле.
Пошто се нико није пријавио да говори а реч је о продаји гр. земљишта, то је председник одредио поименично гласање тако, да они који примају предлог гр. Савета гласају са
„да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа: Милан Антонић, Др. Мита
Арадски, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић,
Ђорђе Гачулић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Радосав Илић, Мита Клицин, Сава
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Ковачевић, Станко Лазић, Александар Нађ, Стеван Летић,
Јован Милак, Петар Милак, Андрија Мудрох, Мита Мунћан,
Пера Палковљевић, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др.
Миша Рајковић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован
Ћулум, Фрања Цидлик.
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Предраг Клицин,
Др. Стеван Дамјановић, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Станоје Михалџић, Стојан Стакић, Ђула Киш, Андрија Патак, Никола Лебхерц, Јосиф Пајц.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског
финансијског одбора изриче да земљиште у блоку А. парц. 4.
топ. бр. 8203/л-с. у површини од 283 кв. хв. продаје на вечито Др. Михајло Кирићу судији апелационог суда у Новом
Саду уз следеће услове:
1./ Куповна цена установљује се 10 дин. по кв. хв. што
износи 2.830. дин.
2./ Куповнина има се уплатити у две рате и то прва у
року од 8 дана иза уручења одлуке о продаји, а друга пак
најкасније до конце год. 1927.
3./ На купљеном земљишту дужан је купац до конца год.
1930. подићи кућу према прописима градског грађ. статута.
У колико до тога времена неби сазидао губи право на земљиште уз повратак донде положене куповнине и то без камате.
4./ Празно земљиште ни у којем случају не може се продати а када кућа буде подигнута још 5 година, но у изнимним случајевима даће дозволу прош. гр. Савет.
5./ Уговор пристојбе препис некретнине терете купца.
6./ За случај спора надлежан је Срески Суд у Новом
Саду.
7./ Ограничења под 2, 3, и 4 има се грунтовно укњижити.
Ова се одлука има поднети Министарству Унутрашњих
Дела на одобрење.
Број: 339.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог да
се одузму плацеви од оних чиновника, који нису благовремено уплатили куповнину.
РЕШЕЊЕ:
Овај се предмет скида с дневнога реда.
Број: 340.
адм. 40098, 41491, 41615. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Проке Адамовића умировљеног инспектора
грађ. дирекције којом моли да се одлука проширеног гр. Савета од 22/Х. 1926. према којој је решено да имаде платити
за земљиште које му је дато у замену у блоку XXIII. парц. 7. 50 динара по кв. хв. стави ван снаге.
Молбу своју образлаже тим да земљиште које је дао у
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замену исто је тако вредно као и земљиште у блоку XXIII. Надаље да првобитно земљиште није моментано употребљиво
јер преко њега иду трачнице од жељезнице.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског финансијског и правног одбора изриче да молбу Проке Адамовића усваја, те оно решење проширеног гр. Савета од 22/Х.
1926. које говори о плаћању за у замену дато земљиште 50
динара по кв. хв. ставља ван снаге, те додељује Проки Адамовићу земљиште у блоку XXXIII. парц. 7. док земљиште у
блоку V. парц. 3. прелази поново у власништво града.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 341.
адм. 38737, 41618. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Јована Гајера којом одустаје од земљишта
које му је одлуком проширеног гр. Савета од 19/XI. 1923.
продато за изградњу радионице за плетиво.
Подједно изјављује да половицу уплаћеног новца ставља
граду, а половицу да му се задржи за порезу.
Према извештају гр. рачуноводства уплатио је 2.797 дин.
50 пара.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског финансијског и правног одбора изриче да земљиште продато
одлуком проширеног гр. Савета од 10/XI. 1923. у површини
од 246. кв. хв. топ. бр. XVIII. бр. 4820/18. - 4823/8. 4822/43.
- поновно прелази у власништво града тим да Јован Гајер
губи право на земљиште.
Половица од уплаћене своте у износу од 1398 дин. 50
пара има се задржати за град, и друга половица има му се
задржати за порез.
Број: 342.
адм. 37464 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Леополда Флеша трговца боја да се стави ван
снаге одлука гр. Савета бр. 20476. адм. 1926. према којој му
је отказани локал што га држи у закуп у сутерену гр. куће.
Молбу образлаже тим да плаћа закупнину годишњу од
15600 дин. надаље да је уложио у локал много, као и да је
ове године претрпио штету јер је пукла цев од канализације
те му нанела штету у износу од 16000. дин. Ове оправке извршио је у нади да ће гр. Савет одобрити му уговор.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског
финансијског и правног одбора изриче да молбу Леополда
Флеша усваја те ставља одлуку гр. Савета бр. 20476. адм.
1926. ван снаге; те упућује гр. Савет да са Леополдом Фле-
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шом склопи уговор који се налази прикључен списима под
бр. 34818 адм. 1926.
РАЗЛОЗИ.
Како је закупнина врло прихода града и према изјави
ред. вел. капетаније да у тој седници економског фин. одбора нису му сада моментано потребне просторије за гр. ред.
момчад то је вољно донети горње решење.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 343.
адм. 31663, 41620 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Браће Крајачевића, којом моли да им се закупнина прописана за год. 1926. а на основу одлуке гр. Савета од 28/XII. 1923. бр. 36171 адм. а у износу 999 опрости.
Молбу образлаже тим да им се закупљено земљиште за кречану налази од водом више од 4 месеца.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског финансијског одбора предлаже проширеном гр. Савету
нека изрече да молбу тт. Браће Крајачевића ради снижења
закупнина као неосновану одбија.
РАЗЛОЗИ.
На темељу одлуке гр. Савета од 28/II. 1923. бр. 36171
адм. 1923. издато је гр. земљиште иза гр. кланице у површини од 333 кв. хв. Браћи Крајачевић за кречану на 3 године
до конца 1927. за 999 дин. годишње. Молбу ради снижења
закупнине одбија се стога што према општим правним принципима ако се ради о вишегодишњем закупу нема места снижењу закупнине, а друго што закупно земљиште није ни било
преко целе године под водом него само за време поплаве, тако да је могао искористити закупљено земљиште.
О овоме се гр. Савет и Браћа Крајачевић изводом из
записника извештавају.
Број: 344.
адм. 33594 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету извештаја гр. рачуноводства од 3/IX. бр. 637. рач.
да Марко Јанић дугује за продато му земљиште 6,875. дин.
Изјава Марка Јанића којом одустаје од добивеног му земљишта и моли да га град натраг у посед узме.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског
финансијског и правног одбора изриче да земљиште уведено
у гр. улошку топ. бр. 4315/3.-ј.-1. у површини од 220 кв. хв.
које одлуком проширеног гр. Савета од 24/I. 1926. бр. 21.
адм. 25277. продато Марку Јанићу поново прелази у власништво града Новог Сада тим да молитељ губи свако право
на земљиште.
Прописана куповна цена од 6.875 дин. има се из књига
брисати.
О овоме се гр. Савет ради даљег спровађања извештава.
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Број: 345.
адм. 39958 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Павла Бикара, рач. официјала ради исплате
службених трошкова.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет усваја молбу Паје Бикара, рач. официјала те му одобрава службене трошкове у износу од 1646.20
дин. на терет партије XL. „Непредвиђени издаци” с тим, да
ово не може служити као председан за будуће случајеве.
О томе се извештава гр. Савет и молитељ.
Број: 346.
адм. 38436, 41617 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету призива Милеве Манојловић, гр. званичнице против решења гр. Савета у ствари припомоћи на одело за 1926.
год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет изузетно усваја призив Милеве
Манојловић, гр. званичнице, те јој одобрава припомоћ на
одело за 1926. год. у своти од 2000.- дин. на терет партије
III. Припомоћ за одело.
О томе се гр. Савет извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 347.
адм. 40069 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. новембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету издавања радова за затварање продора на доњем
насипу између км. 1.200 - 1.240 - 4.550 - 4.660, за издавање
II. обранбене линије поред Темеринског друма, за повишење
горњег насипа између км. 3.650 - 4.930 и за изидање једне
обранбене линије поред футошког хатара, све то на основу
јавне офертуалне лицитације, држане 9. новембра 1926. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу исхода јавне офертуалне лицитације, држане 9. новембра 1926. поверава радове инж. Бели Штајгеру из Новог Сада по следећим јединичним
ценама:
1./ Затварање продора између км. 1.200 - 1.240 за дин.
17. словом: седамнајст Динара.
2./ Затварање продора између км. 4.550 - 4.660 за дин.
13. словом тринајст динара.
3./ Изидање II. обранбене линије поред темеринског
друма за дин. 15. петнајст динара.
4./ Повишење горњег насипа између км. 3.650 - 4.930
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за дин. 14. словом: четрнајс динара.
5./ Изидање обранбене линије поред футошког хатара
за дин. 32 словом: тридесетдва Динара, по једном кубном
метру, према условима, установљеним од стране Проширеног Градског Савета и према понуди понуђача.
Проширени Градски Савет овлашћује Градски Савет,
да у оквиру одобреног кредита од 610.620 дин. а по саслушању изаслатог надзорног одбора може кредитима између
поједине групе радова слободно располагати, али не сме
укупну своту од 610.620.- дин. прекорачити.
Проширени Градски Савет изашаље одбор за надзор
радова и то: Даку Поповића, Стевана Радивојевића, Јоцу
Перваза и Илију Аврамовића.
Проширени гр. Савет по саслушању свога правозаступника а на основу параграфа 8. законског прописа из године
1901. проглашује ову одлуку у врло важном градском интересу хитном одмах извршном без обзира на евентуалне апелате.
Хитност овога решења се изриче с обзиром да Дунав надолази услед честих киша на земљиштима из којих се слива
вода у Дунав, те постоји опасност да ће опет бити поплављен
Велики Рит и насеље поред Темеринског друма.
Проширени гр. Савет упућује гр. Савет, да одмах изда
наређења, да се радови отпочну.
У вези са овом одлуком проширени градски Савет решава, да градски Савет одмах упути образложену молбу
Министарству Пољопривреде - Вода, како би град могао
доћи бар до делимичне накнаде за издатке око одбране од
поплаве у форми једне припомоћи.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 348.
адм.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвану редовну главну скупштину за оверовљење позива
Др. Милорада Попова, Др. Бранка Илића, и Миту Клицина чланове прош. гр. Савета за дан 12. новембар у 11 сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 12. новембра 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Лебхерц, с.р.
вел. бележник.

Јован Лакић, с.р.
гр. начелник.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 18. новембра 1926. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ,
Зам. гр. начелника.
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Александар Поповић, гр. Саветник,
Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник,
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан,
Стојан Стакић, присеник поч. Саветник, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник,
Ранко Славнић, гл. архивар, Јосип Пајц, гл. благајник.
Од стране муниципалног одбора: Стеван Бркић, Ђорђе Гачулић, Васа Јовановић, Јоца Јовановић,
Мита Клицин, Стеван Летић, Стеван Мијатовић, Андрија Мудрох, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број: 349.
Председник г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивши присутну господу гг. чланове проширеног градског
Савета отвара за данас исправно сазвату ванредну главну
скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника поверава Николи Лебхерцу гр. подбележнику.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 350.
адм. 41723, 41174 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 18. новембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету исплате аконтације за калдрмисање улица од Жељезничке станице до Футошке улице.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет решава, да се за радове око
калдрмисања улица које воде од Жељезничке станице до
футошке улице имају применути општи услови за јавне грађевне радове и набавке и према томе се овлашћује Градски
Савет, да може изузетно одступити од услова који су утврђени
решењем проширеног Градског Савета под бр. 14133/1926.
т. ј. да може пре дефинитивне колаудације у смислу т. 19.
горе цитираних услова исплатити аконтацију према приложеним ситуацијама.
Ваљало је ово решење донети с разлога што су ови радови око калдрмисања издати по закону о калдрмини.
О томе се изводом из записника извршења ради извештава Градски Савет.
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Број: 351.
адм. 42654 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 18. новембра о.г.
подноси - на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету лиферација угља за Творницу Плина, поводом акта
фирме Крајачевић да му се преузме моравско остравски угаљ
у место горњо-шлеског угља.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању Градског
Савета, економског, финансијског и правног одбора решава,
да се од фирме Браћа Крајачевић преузме 45 вагона и 75
метерских центи моравско-остравског гас угљена по цени од
7100 дин. словом: седамхиљадасто динара/ по једном вагону
поставно стовариште фабрика Плина на основу његове
понуде од 8. октобра 1926.
Да би ова предност карвинског угља била доказана
решава се уједно, да се овај угљен преузима увјетно и то по
9 тачци услова за лиферовање угља и да се одмах пошаље
потребна количина рударској Дирекцији у Сарајево на анализу и у колико ова анализа неби исказала потпуну исправност анализе, коју је предложио лиферант, за карвински
угаљ ставиће му се цела количина на расположење или у
колико ће ова анализа још одговарати лицитационим условима од 20. септембра 1926. бр. 34817/адм. 1926. има град
право да плати овај угаљ по цени коју је лиферант на лицитацији тражио за горњо-шлески гас угљен т. ј. динара 6200
по вагону од 10 тона.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Градски Савет имајући у виду, настале
тешкоће при набавци угљена усљед штрајка рударских раденика у Енглеској усљед чега је набавка на првом месту
понуђеног горњо-шлеског гас угљена у догледно време по
изјави лиферанта скоро немогућа и с разлога што по изјави
техничког саветника града већ приспели моравско - остравски угљен из Ревира Карвин по својој квалитети толико надмашује горњо-шлески гас угаљ да град упркос диференције у
целини21 од 900 динара по вагону неће имати никаквих губитака, јер овај угаљ из Ревира карвин даје од сто килограма
угља 32 кубичних метара плина, дочим горњошлески гас
угљен даје само 29. кубичних метара, према томе је разлика
по једном вагону око 300 кубичних метара гаса у корист
Карвинског угљена. Сем тога карвински угаљ даје 69 процената чврстог кокса а горњо-шлески око 65 процената кокса.
Рачунајући један кубични метар плина само са 3 динара већ
је покривена разлика у цени од 900 динара по вагону.
Извршење овога решења поверава се Градском Савету.
Број: 352.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвану ванредно главну скупштину за оверовљење позива
Миту Клицина, Стевана Мијатовића, и Јована Ћулума,
чланове прош. гр. Савета за дан 19. новембар у 11 сати пре
подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 19. новембра 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
21

Вероватно цени.
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града Новог Сада.

Лебхерц, с.р.
вел. бележник.

Јован Лакић, с.р.
гр. начелник.

Стеван Мијатовић, с.р.
Јован Ћулум, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 2. децембра 1926. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ,
зам. градског начелника.
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Никола Плавшић, гр. инжињер, Станоје
Михалџић, ред. вел. капетан, Стојан Стакић, приседник, поч. Саветник, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође,
Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Травањ, гр. подбележник, Ранко
Славнић, гр. архивар.
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лука Бајић-Миканов, Лука
Бајић-Бајин, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе
Гачулић, Милан Грујић, Груја Грчић, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста
Живојновић, Др. Радосав Илић, Васа Јовановић, Мита Клицин, Станко Лазић, Јован Летић, Лука Летић,
Стеван Летић, Андрија Мудрох, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Стеван Писаревић, Др. Јефта Поповић,
Стојан Продановић, Др. Миша Рајковић, Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован
Ћулум, Фрања Цидлик.
Број: 353.
Председник Г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату ванредно главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада. Вођење записника поверава Николи Лебхерцу гр. подбележнику.
Уједно пријављује, да су накнадно стављена на дневни
ред ова два предмета:
1./ Предлог гр. Савета у предмету грађења насеља иза
Шулцова млина и иза Темеринске капије.
2./ Предлог гр. Савета у предмету поравнања између
Хотелског д.д. и града Новог Сада у погледу продатог им
земљишта.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 354.
адм. 44291, 44292 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси два брзојавна наређења у погледу избора посланика за
Обласну Скупштину.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, поводом наређења о предрадњама за избор посланика за Обласну Скупштину износи питање седишта Области Бачке. Према закону
је седиште Бачке Области Нови Сад и ми тражимо, да се закон изврши. Наиме гр. Савет ће представком умолити Мин.
Унутрашњих Дела, да нареди Обласном Великом Жупану, да
се одмах пресели у Нови Сад. Ликвидација Жупаније се може извести неодвисно од Области. Надаље треба упутити гр.
Савет, да се постара о смештају Области.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина
је једногласно примљен и

2. ДЕЦЕМБАР 1926.

311

РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање
наређење Вел. Жупана Бачке Области и упућује гр. Савет, да
поступи по овом наређењу а у смислу закона о обласној и
среској самоуправи.
У вези с овим се упућује гр. Савет, да представком
хитно умоли Госп. Министра Унутрашњих Дела, да нареди
Обласном Великом Жупану, да се одмах пресели у Нови Сад
где је по уредби о подели земље на области и седиште Бачке
Области, надаље да се гр. Савет постара где да се
привремено смести Област.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 355.
адм. 41680 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - отпис Министарства
Унутрашњих Дела Оделења за Банат, Бачку и Барању број
23819/1926. у предмету допуне гр. статута о бензинским
станицама.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет допуњује статут о бензинским станицама установљен решењем донесеним на гл.
скупштини 20. августа под бројем 230/адм. 19945, 20666.26363. од 1926. према наређењу Министарства Унутрашњих
Дела, Оделења за Банат, Бачку и Барању под бројем 23819
од 7. новембра о.г. те овако допуњен статут има да гласи:
Чл. 1./ Право уличне јавне /бензинске станице траје 10
/десет/ година с тим да након истека рока све станице прелазе у употребљеном стању у власништво града Новог Сада
без сваке отштете.
Чл. 2./ За свако место има се у року од 30 дана затражити прописана дозвола за место.
Чл. 3./ Места за тражене станице одредиће гр. Савет,
пошто се претходно у ту циљ проведу и остали законски услови, који се односе на овај случај. Против ове одлуке може се
у законом року поднети призив на прош. гр. Савет.
Чл. 4./ Ако молилац у року од 14. дана, рачунајући од
дана уручења, услове за подизање бензинске станице, писмено неби прихватио, сматраће се, да је од тражења дозволе
одустао.
Чл. 5./ Молилац мора да испуњава поред општих услова,
који се траже за вођење радње још и услов, да је поуздан и,
да је вешт дотичном послу. О поузданости и његовој стручној
спреми одлучује позвана област на основу слободне оцене.
Бензинску станицу има да води дотични молилац самостално или путем свога стручног деловође, који исто тако мора испуњавати напред споменуте услове.
Када станице пређу у својину града ови услови протежу се и на лица, намештенике града, који ће водити станице
као стручне деловође.
Чл. 6./ Постављање станице има се у року од 3. /три/
месеца, рачунајући од дана добијене дозволе довршити и
ставити у погон.
Чл. 7./ У име закупа имају закупници платити 2 % од бруто продатог бензина у натраг и то бензин са тежином 720/30.
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Ова количина има се √свака√ три месеца најдаље у року
од 14. дана обрачунати и издати поставно градско складиште.
Чл. 8./ Опуномоћени орган гр. Савета има право осим
апарата и књиге ревидирати, које се воде о издатој количини
бензина за ове станице.
Чл. 9./ На сваки апарат мора бити монтиран од стране
власти оверен апарат за мерење. Тај апарат има се сваке 2
године наново оверити.
Чл. 10./ Цена бензина има се на апаратима видљиво
означити и тромесечно гр. Савету јавити.
Чл. 11./ Купац је дужан дозвољене станице у сваком
случају √држати√ у погону. Апаратом смеју само такове
особе руковати које су [са] манипулацијом сасвим упознате,
осим тога има се особа, која руководи овим станицама гр.
капетанији пријавити.
Чл. 12./ Сваки пренос дозволе за поједине станице на
друго лице има гр. Савет да одобри.
Чл. 13./ Свака станица има да буде за време трајања
целога уговора у добром стању, а гр. Савет има право да у
свако доба контролише извршење ове наредбе.
Чл. 14./ Закупац је дужан све оправке које су потребне
приликом оправке путева, тротоара и у опште свих јавних
радова на свој трошак извршити и то без права на оштету.
Чл. 15./ Гр. Савет има право, ако је то у јавном интересу потребно, свако место засебно отказати и у том случају
закупац је дужан станицу у року од 60 /шесет/ дана преместити на ново одређено место.
Чл. 16./ Закупац јамчи за сваку штету учињену на градској имовини или особљу, као и за штету учињену на приватној имовини и приватним лицима, без да би закупац имао
права на оштету за време евентуалног обустављања рада.
Чл. 17./ У случају да закупац неби потрошак бензина
тачно обрачунао или се неби строго држао обавезе, гр. Савет
има право станице преузети исто као да је наступио параграф 2./
Чл. 18./ У име кауције има закупац да положи од сваке
станице 2000. /двехиљаде/ динара у готовом новцу или хартијама од вредности.
Чл. 19./ Дозвола се издаје само за такве станице, које
су потпуно сигурне против пожара и експлозије.
Ово се решење има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 356.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у погледу
употребе т. зв. „Трендепоа”.
Проширени Градски Савет на својој седнице од 22/23.
октобра 1926. решио је да се „Трендепо” издаје у закуп. Гр. Савет се уверио да су складишта гр. грађ. одељка као у којима
су смештене машинерије пумпе цигље, цемент и разни алати
на разним местима у гр. кући на пирошкој капији, на старом гр. мајуру и др, а тако исто уверио се да су и просторије
малене за смештање машинерија и материјала те су према
том изложене времену. Овом се уверило и поверенство изаслато из седнице економског финансијског одбора.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског финансијског и правног одбора ставља ван снаге своју
одлуку од 22/Х. 1926. у оном делу у којем је гр. Савет упућен
да изда у закуп „Трендепо”, и решава да се просторије „трендепоа” имају употребити за централно складиште целог материјала и машинерија гр. грађ. одељка.
Уједно се упућује гр. Савет, да се постара о употреби
магазина, који се испражњују.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 357.
адм. 44846 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету изградње нове улице од Жељезничке станице до Дунавске улице.
Министарство Грађевина под бр. 18568/1925. одобрило је технички елаборат за изградњу Мађарске, Царинске и
Нове улице са предрачунском сумом од 3,951 динара и на
основу овога предрачуна упутио је Г. Министар Финансија
ову суму на расположење граду Новом Саду из калдрмаринског фонда општине Нови Сад.
Градски Савет је поводом решења Проширеног гр. Савета 22. јуна 1926. молио Г. Министра Грађевина, да се изградња нове улице остави за годину 1927. и да се на терет
већ одобреног кредита из Калдрмаринског фонда изгради и
предпростор пред Жељезничком станицом.
На основу накнадног одобрења радови су овом преинаком и проведени. Након обрачуна преостаће од одобреног
кредита око 600.000 динара.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, објашњава, да
је првобитно било решено, да се изгради нова улица преко
Лимана, али се услед калдрмисања простора пред жељезничком станицом од тога одустало. Пошто је тиме потрошен новац из калдрмаринског фонда, то се мора узети зајам за изградњу ове улице. Зајам не терети град већ калдрмарински
фонд. Уједно предлаже да се позове Дирекција Жељезница у
Суботици, да преузме калдрмисани део њиховог пута и да
нам накнади трошкове.
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Мите Клицина једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Гр. Савет на предлог Градског Савета и мишљења економског и правног одбора решава, да се на основу
по Министарству Грађевина одобреног предрачуна изгради
нова улица од Жељезничке станице до Дунавске улице за суму од динара 2,988.630.- и да се по прописима закона о Калдрмнини ова сума унесе у Градски предрачун за годину 1927.
Пошто је калдрмарински фонд општине Новога Сада исцрпљен и нека се поступи по прописима закона о Калдрмнини
за овакав случај и према томе упућује се Градски Савет, да у
смислу чл. 7. закона о калдрмнини моли од Господина Министра Финансија одобрење за осигурање једнога зајма код
Државне Хипотекарне Банке до износа који неће достајати
након обрачуна са предузимачима за изградњу калдрме у
години 1926. предрачунској суми од дин. 2,988.630.-
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Овај зајам би се одплаћивао у смислу закона о калдрмини са калдрминским приходом како буде пристизао.
Уједно се упућује гр. Савет, да позове Дирекцију Држ.
Жељезница у Суботици, да калдрмисани део њиховог пута
преузме и граду накнади трошкове за његово калдрмисање.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 358.
адм. 44831 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету осигурања кредита за делимичну изградњу улице Краљице Марије, да би се приликом предаје у промет новога друмскога моста могао осигурати несметан саобраћај од Трга ослобођења на Нови Мост.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог Градског Савета
и на основу мишљења економског, финансијског и правног
одбора решава, да се неодложно приступи изградњи улице
Краљице Марије, како би се могао осигурати несметани саобраћај од Трга Ослобођења на Нови Друмски Мост истодобно
када се овај мост предаје саобраћају.
На основу по Градском Савету предложенога плана
имаде се извршити насипање Краљице Марије улице у том
обиму, да би се могао изградити средњи колни пут - као и
места укрштања улица, које секу улицу Краљице Марије, са
битумен макадамом и да би се могле изградити стазе десно и
лево од средњега колнога пута са ивицама, посипати све моравским шљунком и посадити по плану предвиђено дрвеће.
За покриће ових радова предвиђена сума од 1,730.221
динара имаде се подигнути као привремени зајам и то из
фонда за забаве динара: 1,100.000.- а из фонда за дозволе
становања 630.000.- динара, зарачунавањем 8 од сто камата. Пошто је овај зајам привремене природе, то ће гр. Савет
у погледу амортизације овога зајма у своје време поднети
предлог.
Упућује се Градски Савет, да за овај зајам истави обвезницу коју ће у име града потписати Градоначелник и
Порезни Сенатор.
Градски Савет ће наредној редовној Главној Скупштини предложити на одобрења лицитационе услове како би се
ови радови чим пре издали подузимачу путем јавне офертуалне лицитације. Земљорадње извршиће Градски Савет у
сопственој режији са Градским возним парком.
За сталну контролу ових радова изашаље Проширени
Градски Савет контролну комисију у лицима: Мита Клицин,
Јоца Перваз, инж. Дака Поповић, инж. Стеван Радивојевић,
Ђока Гавриловић, и Лука Бајић-Миканов. Овој комисији се
ставља у дужност, недељно да прегледа све радове заједно се
стручним органима Градског Савета и да се побрине да ови
радови буду правовремено и тачно по условима довршени.
Извршење овога се поверава градском Савету чега ради се изводом из записника извештава.
Број: 359.
адм. 44823 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра 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 рушења некадашње куће Игњата Марковића.
Мита Клицин, члан прош. Савета предлаже да се из
градског инвентара брише сума која је издата за откуп куће
Игњата Марковића.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина
је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Гр. Савет на предлог гр. Савета а на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора
решава, да се некадања кућа Игњата Марковића на Тргу
Ослобођења поруши и да се рушење имаде извршити путем
предузимача.
Рушење има да отпочне 1. марта 1927. а радови око
рушења имаду се издати путем јавне офертуалне лицитације
тако, да се целокупни стари материјал имаде у реду депоновати на одређено место и употребити за друге градске сврхе.
Трошкови рушења иду на терет Основног фонда.
Након рушења ове куће има се из градског инвентара
брисати свота, која је издата за откуп куће.
Извршење се поверава Градском Савету.
Број: 360.
адм. 44824. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету изградње куће за чиновничке станове.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, примећује, да
отпочињање градње не треба везивати за рушење куће. Примећује, да би се у приземљу могла сместити градска штедионица а привремено и Област.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, пита
шта је са зградом у којој је смештена Дирекција Пошта. И
ова зграда би се могла употребити за чиновничке станове.
Привремено би могла бити онде и Област.
Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, вели, да је Дирекцији Пошта ова зграда отказана за 1. октобар о.г. али се није
могла иселити, јер није још готова нова изидана поштанска
зграда. Ова зграда се може употребити за канцеларије а не и
за станове.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да за
област треба само привремено, јер она ће себи моћи одмах
изградити палату. За сада би требало омогућити њезин смештај, па макар град и изнајмио једну зграду.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог Гр. Савета на
основу мишљења економског, финансијског и правног одбора решава, да се сума од око 1,500.000 динара, добивена
за продају градског земљишта у горњој шуми приликом
продаје у години 1926. употреби за градњу чиновничких
станова у улици Краљице Марије непосредно крај земљишта
које је дато Трговачкој Занатској Комори у блоку који је био
предвиђен за градњу хотела.
Кућа мора бити најмање двоспратна сем приземља.
Читаво приземље мора се предвидети за дућанске локале а
два спрата за чиновничке станове како је то градски грађевински одељак у генералном плану приказао.
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Упућује се Градски Савет, да на наредну редовну седницу проширеног Градског Савета изнесе на одобрење лицитационе услове у којим условима нека се пропише да се стари
материјал добивен по рушењу куће на Тргу Ослобођења имаде употребити код градње зграде за чиновничке станове. Са
изградњом ове куће има се отпочети по могућности истодобно када и са рушењем некадање куће Игњата Марковића.
Овим својим решењем удовољио је проширени Градски
Савет и захтеву Министарства за Аграрну Реформу којим је
оно тражило, да се сума добивена од продаје ових земљишта
има употребити за градњу чиновничких станова.
Ово се решење има одобрења ради подастрети Мин.
Унутрашњих Дела, Оделење за Б.Б.Б.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 361.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра 1926. год.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету исхода лицитације одржане дне 23/XI. 1926. за издавање у подузеће стрводерских послова.
На лицитацију су поднели оферте и то Ернст Барат досадањи обављач стрводерских послова и Ива Крањ из Загреба.
Понуда Ернеста Барата не одговара условима и из разлога
што није понудио граду никакву закупнину надаље што тражи повишење неких пристојби око закопавања лешина као
што су у условима предвиђени.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Градски Савет након саслушања економског одбора из
разлога што данас влада безуговорно стање у погледу обављања стрводерских послова, надаље што нема наде, даће се
расписивањем друге лицитације постићи повољнији резултат
јер оваком врстом посла баве се врло мало људи, предлаже
проширеном гр. Савету нека изрече да издаје обављање стрводерских послова Ивану Крању из Загреба под следећим условима:
1./ Град Нови Сад издаје у закуп стрводерске послове,
као и послове око чишћења нужника, јаз√м√и, канала, изнашање фекалија Ивану Крању из Загреба те је закупник дужан
да у том својству врши све послове који му спадају у делокруг и то како у унутрашњости тако и на спољним деловима
града уз плаћање годишње закупнине од 500 динара која се
има уплатити у гр. благајну сваког 1ог јануара.
2./ Дужан је закупник да бесплатно чисти: клозете, и
канале у свим оним зградама, које су својина града, у свим
школским зградама, које град одржава и оправља, како у
интервилану, тако и у екстравилану, као и у оним зградама,
које ће град да прими у своје руковање за време трајања
овог уговора.
Предузимачу спада у дужност, да извршава наређења
гр. ред. капетаније, која су издата у погледу дезинфекције, канала, са дезинфекцијоним материјалом добивеним од града.
Приватна лица, друштва и надлештва плаћају за чишћење клоака и изнашање фекалија следеће пристојбе:
а./ код клоака, где се кола за изнашање фекалија могу
сместити непосредно уз саму јаму ..............................60дин.
б./ код клоака, где кола не могу да пристану тик уз саму
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јаму ..............................................................................75дин.
У оба случаја подразумева се буре са запремином од
7/2 хл.
в./ за чишћење загушених клозетских канала по текућем метру дин. 15.
за нова гвоздена кола као и за стара гвоздена кола плаћа се по колима а: б ................................................... 120дин.
Предузимач је дужан, да набави у року од /шест/ месеци још 2 /два/ цистерне, које пропише гр. грађ. одељак.
Фекалије се могу изнашати само оним улицама, које
одреди редарствена капетанија.
Ако би град за време трајања овог уговора изградио водовод властан је, да једноставно смањи паушалну своту за
чишћење клоака установљену у тачци 2.3./ Предузимач је дужан на подручју града Новог Сада,
да хвата псе кадгод то буде одредила гр. Капетанија. Псе има
да лови са хватаљком и да их спреми у кола тако да их при
том не мучи без потребе.
Стрељање паса је дозвољено само у изузетним случајевима, дозвољава се овај начин тамањења паса и по улицама
и по двориштима и то строго према прописима о устројству
редарства.
При сваком хватању паса има да присуствује орган ред.
вел. капетаније.
Само на нарочити налог ред. капетаније може стрводер
улазити у кућу и у двориште ради хватања паса и то у пратњи ред. органа, изузев где га сам власник на то позове.
Ухваћене псе има стрводер да држи 48 сати у кавезима
нарочито за то зготовљеним. За то време могу из власници
искупити, сваки свога пса, но само на темељу писмене дозволе град. ред. капетаније уз плаћање прописне пристојбе.
Сваку писмену дозволу може издати гр. ред. капетанија тек
онда ако се осведочи, у првом реду, да је пореза /псетарина/
за дотичног пса уплаћена. Оне псе које не искупе власници у
горњем реду има стрводер да утамани, изузевши у оним случајевима, ако би то било потребно, да се пас посматра у погледу бесноће.
Стрводер има да утамани све псе, које ухвати за време
трајања контумаца паса и најстрожије му је забрањено да
без дозволе гр. ред. капетаније испусти или изручи коме овом
приликом уловљене псе.
О власницима ухваћених и утамањених паса има стрводер да састави сваки пут тачан исказ. Овај исказ има да
потпише ред. орган, који је присуствовао хватњу. Искази се
подносе ред. вел. капетану.
За псе чији се власници не могу пронаћи није обавезно
плаћање пристојбе уколико се не може утврдити власништво
пса.
4./ Стрводер има да држи на стрводерници стално надзорника и да га снабде потребним алатима /ашовом/ будаком, лопатом, и оштрим ножевима. Сви ови алати морају
стално бити у исправном стању.
5./ Дужан је стрводер да изнесе на стрводерницу стрвине угинулих и утамањених домаћих животиња, као и заплењено месо, чим буде позван од ред. вел. капетаније. Исто тако има поступити и онда, ако сам нађе стрвину или делове
угинуле или незакопане животиње. Ове случајеве има да
пријави одмах гр. редарственој капетанији.
Дужан је даље да води евиденцију 1./ паса, евентуално
и других животиња, које су у контумацу. 2./ Евиденцију изнетих стрвина и живих животиња ради утамањења. 3./ евиденцију о томе, које од истих имају пасоше. Све те евиденције дужан је на крају сваке године са пасошима предати гр.
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ветеринару.
Евиденција пак има да се води по упутствима гр. ветеринара.
6./ На стрводерницу изнесене стрвине има да прегледа
градски ветеринар и ако он одреди да се стрвина има без
одлагања да сагоре, то стрводер има ово наређење одмах да
изврши. У случају да градски ветеринар одреди сагорење
стрвина, град има да за ову цељ да потребну количину дрва.
Стрвине великих животиња се преносе у колима, која су
удешена на начин који одговара овој цељи т. ј. имају бити
изнутра обложена плехом, а стрвине мањих животиња у
сандуцима нарочито за то удешеним т. ј. плехом обложена
изнутра. Код пронашања стрвина има да стрводер пази да
нечиста крв не отиче.
Кола и сандуци се имају после употребе сваки пут добро очистити и раскужити.
Јаме за закопавање стрвина имаду да буду тако дубоке, да на стрвине буде насуто земље у висини од 2 метра, а
код мањих животиња 1 метар. Стрвине животиња скапалих
или утамањених од кужних болести треба на стрвишту закопати на засебном месту.
Стрвине животиња скапалих или утамањених због говеђе куге, бедренице, бесноће, сакагије, свињског врбањца, и
свињске заразе, као и стрвине живине скапале или заклане
због животињске куге или колере имаду се уништити са кожом и длаком.
Кожа таквих стрвина се имаде у накрст усећи и стрвина закопати у прописну јаму, посути негашеним кречом и
земљом затрпати.
Остаци хране, крви и балеге такових животиња се имаду сакупити и спалити или заједно са стрвином закопати.
После обављења овакових послова има се стрводер очистити, а руке, одело и алате, које употребљава раскужити.
Стрвине се имају опремити управо на стрвилиште и том
приликом се не смеју кола без потребе нигде задржавати.
7./ Кожа животиња угинулих или утамањених због некужне болести може стрводер обескужити а по дозволи надлежног ветеринара. Јаме где су стрвине закопане не смеју се
откопавати. Стрводер је дужан пазити на то, да на стрводерској станици и у непосредној близини исте не пасу никакве
животиње. Стрводер сме држати за своју кућу и потребу све
врсте домаћих животиња, али их не сме пуштати, на заједничку пашу нити на заједничка појилишта.
Стрводер је дужан, да се дневно појави код градске
редарствене вел. капетаније и да у одређено време изврши
наређења исте. Дужан је даље да држи најмање 6 коња, затворена кола за отпремање похватаних паса, и кола снабдевена чекрком за пренашање стрвина.
Коњи, који служе за пренашање, стрвина имаду се држати у засебној штали. Стрводер је дужан да води списак о
животињским лешевима, који се износе на стрводерници и
дужан је да врши надзор над тим, да се са стрводернице не
односи ђубре /измет/ без прописно истављене упутнице
градског Савета и да води строг надзор да неби однео више
кола ђубрета, него што му упутница гласи.
Стрводер може примити у стрводерску службу само
она лица, за која да ред. капетанија свој пристанак.
Стрводер је одговоран материјално и кривично за пропусте, као и за намерно против прописно вршење послова
његовог помоћника, који у место њега или опуномоћен од
њега врши ове послове, уколико се докаже, да стрводер није
вршио потребан надзор и водио бриге о раду помоћника му.
Ако стрводер не би извршио ма коју од овде установље-
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них обавеза, за то је власна ред. вел. капетанија, да га казни
од случаја до случаја глобом од 100-1000 дин. према редар.
прописима. Ако би се овака кажњавања три пута обновила,
то је градски Савет властан, да на основу извештаја гр. ред.
капетаније одмах откаже стрводеру уговор и да са другим
предузимачем ступи у уговорни одношај без да би претходни
предузимач имао права на икакву оштету.
Иначе је отказни рок 3. месеца.
Стрводер је властан осим напред споменутих пристојби
да убира још и следеће пристојбе:
За изнашање лешина на стрводерницу, дерање и закопавање леша већих животиња /коња, рогате марве, магараца и т.д./ са унутрашњости 40 а са екстравилана 75 динара
од комада.
За изнашање псеће стрвине
10 дин.
〃
свињске
8 〃
〃
мачке и живине
5 〃
Стрвине, које се нађу на улици без да би се могло установити ко им је власник дужан је стрводер бесплатно да изнесе на стрводерницу. Коже животиња, које нису угинуле
или утамањене због заразних болести припадају власнику и
он их може однети у року од 48 сати. Ако би кожу по упутству власника однео сам стрводер то му припада у име пристојбе од мање животиње 10 Динара а од већих животиња
15. динара по комаду.
Ако власник добије од гр. ред. капетаније писмену дозволу, да му се ухваћени пас може издати то он има да плати
стрводеру пристојбу за ово издавање 20 динара по комаду.
Они пси који се скитају а газда их не искупи имају се
после 48 сати уништити а стрводер са њиховом кожом слободно располаже.
За пса, који је изнет на стрводерницу ради посматрања,
дужан је власник да плати стрводеру за издржавање истог
дневно 3 динара - за коња рогату марву 15. динара, за мачку 2. динара.
Странци плаћају двоструко таксе прописане у овом
уговору.
Гвоздена кола, дрвена кола, пумпе као и остали прибори које је примио од града у исправном стању, дужан је стрводер да одржава у добром стању и у истом да граду после
престанка закупног уговора врати.
Стрводер ужива стан у нарави на стрводерници.
Овај уговор важи 5 година.
У случају спора из овог уговора надлежан је Срески Суд
у Новом Саду.
Кауција у износу од 10.000 дин. имаде за цело време
уговорног односа остати у гр. благајни.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 362.
адм. 43737, 43751, 43752, 43754, 43756, 43755, 43761.
адм. 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету исхода лицитације за набавку ципела и одела за гр. редарствену момчад, гр. послужитеља и гр. пожарну чету.
За набавку ципела и чизама следећи оферте:
1./ Вељко Добановачки за редарство ставио је понуду
270 дин. по пару, за гр. послужитеље .. 250 дин. по пару, за
гр. пожарну чету 250 дин. по пару, за пожарну чету пар чизама 250 дин. по пару.
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Подједно је зготовио пар ципела и чизама.
2./ Јован Симић за гр. редарство ставио је понуду 250
дин. по пару, за гр. послужитеље 240 ” по пару, за чизме није
ставио никакву понуду, надаље је допринео само узорке мустре за ципеле, док ципеле није направио.
3./ Обрад Ракић, за гр. ред. момчад ставио је понуду 245
дин. по пару, за гр. послужитеље ставио је понуду 245. дин.
по пару.
За чизме за гр. пожарну чету по пару 500 динара.
Коста Симин ставио је понуду за гр. ред. момчад гр. послужитеље и пожарну чету 262 динара по пару, а за чизме
ставио је понуду 622 дин. 50 пара по пару.
Павле Белић обућар и ратни инвалид није назначио
своту по којој ће правити него као јавном инвалиду моли да
му се додели израда у смислу чл. 9. закона.
Према стручњачком мишљењу Јована Жупанског и Бранка Васиљевог ципеле које је израдио Вељко Добановачки најбоље су по својој квалитети.
За одело стигле су понуде и то од Фрање Куна, Светозара Страјинића, Мора Гринбергера за узорке штофова као
назнаке цене за израду одела. Творница сукна Фрање Брандекер поднела је само оферт за штоф а не и за израду.
Према мишљењу стручњака Младена Петровића и Живка Стојшића мустра штофа бр. 5. Светозара Страјинића одговара најбоље за израду одела, за пелерине одговара би од
штофа бр. 228. творнице Бриндекер.
На лицитацију за шубаре и рукавице нико приступио
није.
Стеван Писаревић, члан прош. Савета, изјављује, да се
не прима чланства у комисију јер и прошле године у комисији за преузимање редарских одела није био питан а није био
ни зват, да записник потпиише.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Градски Савет по саслушању екон. фин. и правног одбора предлаже прош. гр. Савету нека изрече да издаје у посао израду 117. пари ципела по 270 дин. по пару, 15 пари за
гр. послужитеље на цуг по 255 дин. 16 пари ципела за пож.
чету по 255. дин. 16 пари чизама по 550 дин. по пару Вељку
Добановачком ципелару по следећим условима.
1./ Ципеле се имају израдити по мустри која је на лицитацији приказана. Квалитет ципела имаде бити исти какав
је према мустри на лицитацији приказан, а ципеле и чизме
имају се зготовити по мери.
2./ Добављач је дужан да у року од 45. дана иза уручења одлуке по одобрењу лицитације зготови ципеле и ради
комисијског пријема гр. Савету преда. У случају закашњења
плаћа дневно 500 динара казне.
3./ Поруџбина примаће се комисијски. У комисију одређују се од стране гр. Савета: Станоје Михалџић, ред. вел.
капетан, Др. Стеван Дамјановић, ек. Саветник, Јован Лакић,
вел. бележник, и Александар Поповић, гр. Саветник.
Као стручњаци одређују се Фрања Цидлик, члан прош.
Савета и Јован Жупански.
4./ Комисија ће приликом преузимања правити покусне пробе т. ј. даће отворити 2-3 пара ципела односно чизама
да се осведочи дали ципеле одговарају по квалитету понуди.
5./ Како ципеле и чизме неби одговарале ускрати ће
пријем од добављача и ставити му робу на расположење, те
ће се одредити друга лицитација.
6./ У колико буде исправна дужан је добављач преузети гаранцију за евентуалне оправке за три месеца иза лифе-
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ровања.
Израда 117. пари одела за гр. ред. момчад по 780 дин.
по пару, 15 пари одела за гр. послужитеље по 745 дин. по
пару, 16. пари одела за гр. пожарну чету по 760 динара по
пару, као и 15 и 16 комада капа уз цену од 75 динара, по
комаду, као и 15 комада јахаћих чакшира за гр. ред. момчад
по комаду 270 динара поверава се Светозару Страјинићу
кројачу под следећим условима:
1./ Одело и капе имају се зготовити према мустри под
бр. 5. која се налази у понуди од истог штофа а за јахаће
чакшире мустра бр. 3. која је у понуди.
2./ Израда одела има се извршити по мери а како ће
бити сашивено одредиће за гр. ред. момчад ред. вел. капетан,
а за пожарну чету и гр. послужитеље гр. економско звање.
3./ Предаја има се извршити комисијски. У комисију
се одређује Станоје Михалџић, Др. Стеван Дамјановић, Јован
Лакић, и Александар Поповић, Младен Петровић и Живко
Стојшић.
У колико одела не буду одговарала мустри и не буду по
мери израђена вратиће се лиферанту односно ставити му на
расположење.
Што се тиче пелерина упућује се гр. Савет да распише
другу лицитацију као и за набавку шубара и рукавица.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број: 363.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету молбе професорске колегије држ. мушке гимназије у
Новом Саду ради сахране пок. Јована Живојновића директора гимназије.
Пре прелаза на сам предмет је Госп. Јован Лакић, вел.
бележник и зам. градског начелника у кратким потезима изнео неуморни и заслужни рад напрасно умрлог покојника као
професора, начелника овога града и националног раденика.
Уједно позива гл. скупштину да устајањем и ускликом „Слава Му” ода покојнику последњу пошту. Надаље предлаже, да
се његова успомена записнички овековечи.
Предлог зам. гр. начелника је једногласно устајањем и
ускликом „Слава Му” усвојен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада пригодом смрти
Јована Живојновића, директора др. мушке гимназије и некадашњег начелника града изражава своје искрено и дубоко
саучешће на тај начин, што ће успомену на Њега записнички
овековечити.
Град Нови Сад ценећи велике заслуге покојника око организације српске управе града када се у најтежем времену
под несређеним приликама примио вођства његовог, решава,
да покојног Јована Живојновића сахрањује о своме трошку.
Сума погребних трошкова ће се одредити на идућој гл.
скупштини, када буде поднесен извештај о свима издатцима
учињеним око сахране.
О овоме се изваштава гр. Савет.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
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Број: 364.
адм. 44012 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету осигурања кредита за уређење насеља иза Шулцовог
Млина и Видовданског насеља.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог Гр. Савета и на
основу мишљења економског, финансијског и правног одбора
решава, да се одмах приступи уређењу насеља иза Шулцовог
Млина и Видовданског насеља јер у овим насељима житељи
много трпе што одводњавање кишнице није осигурано.
Упућује се Градски Савет, да ове земљорадње путем гр.
грађ. Одељка изведе. Као покриће одобрава се за насеље иза
Шулцовог Млина Дин. 60.000.- а за Видовданско насеље Дин.
107.000.- све укупно дакле динара 167.000.- која се сума
имаде узети из партије XV. 2. д. предрачуна год. 1926. и који је износ био предвиђен за одржавање Макадамских путева. Како су радови на насељима много хитнији и важнији од
одржавања макадамских путева у граду то је оправдано, да
се ови радови одмах изведу, и то без лицитације изузетно што
су хитни.
За надзор извршења ових радова се одређује она иста
комисија којој се поверава надзор изградње улице Краљице
Марије.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 365.
адм. 41671, 43652, 44839 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Гранд Хотела д-д. да гр. Савет поврати куповнину уплаћену од 58774 динара за земљиште у површини
од 1254 кв. хв. продато им одлуком проширеног гр. Савета
од 18/VI. 1922. бр. 83. те да им се као накнада за плаћање
таксе и пристојбе око оснивања друштва даде још једно земљиште у површини 1200 м.2.
Др. Миша Рајковић, члан проширеног Савета, је против
предлога гр. Савета, јер није требало продавати туђе земљиште Трг. и Инд. Комори.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, је такођер мишљења, да је преухитрена одлука о продаји земље Трг. и Инд.
Комори. Захтев д.д. за доделу мањег плаца је превелик и
доста неоправдан. Град јефтино продаје своју земљу а затим,
је поклања. Пошто је Трг. и Инд. Комори журна изградња
палате, то јој треба доделити земљиште, које тражи. Друштво пак нека према обавези изгради хотел, јер град потребује
један модеран хотел.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да се Трг. и Инд.
Комори не може дати земља иза Апелационог Суда и на тај
начин крњити комплекс, који ће град јако потребовати. Осим
тога није потребно да се у споредном делу града гради једна
лепа зграда. Таким зградама треба улепшавати улицу Краљице Марије, која ће се отварати на пролеће. Хотелском друштву дајемо један мањи плац у име њихових трошкова, да би
спречили дугу парницу и омогућили брзу изградњу ове улице.
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Бернат Ернст, члан прош. Савета је за предлог предговорника с примедбом да не служи на дику ни гр. Савету ни
прош. Савету, да незна чије је земљиште, које продаје.
После овога је на општу жељу Госп. Јован Лакић, зам.
гр. начелника гл. скупштину претворио у конференцију.
Након одржане конференције је Мита Клицин, члан прош.
Савета изнео споразумни предлог, да се усвоји предлог гр.
Савета без ограничења рока за изградњу и без захтева, да се
изгради хотел.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Гр. Савет након саслушања економског
финансијског одбора изриче да усваја молбу Гранд хотела
д.д. у Новом Саду те му враћа 58.774 динара у име куповне
цене, и даје му земљиште у површини од 278 кв. хв. као
накнаду за трошкове око оснивања друштва које је приложеној скици под А. назначено.
Овим се ставља ван снаге одлука проширеног гр. Савета од 19/VI. 1922. бр. 83 адм. 12594. која говори о продаји
земљишта у површини од 1254 кв. хв. Др. Стевану Адамовићу као оснивачу д.д. за изградњу хотела.
РАЗЛОЗИ.
Одлуком проширеног градског Савета од 11/VI. 1922.
бр. 83а 12594 продато је гр. земљиште уведено у гр. улошку
општине Нови Сад бр. 1. топ. бр. 4808/4. и 4808/6. у површини од 1254 кв. хв. Др. Стевану Адамовићу као оснивачу
д.д. оснивању за изградњу хотела.
Један део тога земљишта који је у скици под Б. затражила Трговачка Занатлијска Комора, те јој то земљиште и
дато за изградњу њезине палате, док је град добио натраг од
Коморе земљиште у површини од 614. кв. хв. које се налази
у близини моста, а репрезентира велику вредност.
Како моменат градње хотела према условима тачке 9 и
10 скупштинског решења није јасан односно још наступио
није, те обзиром на то да град добије много већу вредност у
земљишту од Трг. Коморе то је донесено горње решење.
Ова се одлука има поднети Министарству Унутрашњих
Дела, Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 366.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвану ванредно главну скупштину за оверовљење позива
Др. Мишу Рајковића, Др. Миту Арадског и Берната
Ернста, чланове прош. гр. Савета за дан 3. децембра у 11
сати пре подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 3. децембра 1926. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.
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Лебхерц, с.р.
вел. бележник.

Јован Лакић, с.р.
√зам.√ гр. начелник.

24. дец. 1926.
Др. Мита Арадски, с.р.
Др. Миша Рајковић, с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у свечаној ванредној главној скупштини Проширеног Савета града Новог Сада,
која је одржана 11. децембра 1926. године у знак помена Блаженопочившем Николи П. Пашићу,
почасном грађанину града Новог Сада и највећем државнику народа нашег.
Председник: Јован Лакић, заменик гр. начелника.
Присутни:
Од стране гр. Савета:
Радивој Бокшан, гр. саветник, Александар Поповић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. саветник, Др. Стеван Дамјановић, гр. саветник, Др. Михајло Продановић, гр. гл.
фискал, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Ђорђе Клука зам. гр. гл. физика, Стојан Стакић, приседник сирочадског стола, Аладар Тришлер, зам. гр. гл. рачуновође, Ђула Киш, заменик пореског саветника,
Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гл. архивар, Јосип
Пајц, гр. гл. благајник, Рудолф Штесел, гл. инжињер.
Од стране муниципалног већа:
Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лука Бајић-Бајин, Петар Брзак, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Милан Грујић, Мита Грујић, Груја Грчић, Вељко Добановачки,
Бернат Ернст, Коста Живојновић, Др. Бранко Илић, Јован Киселички, Мита Клицин, Сава Ковачевић,
Веселин Коларски, Др. Јован Латинчић, Александар Нађ, Др. Нандор Лустиг, Др. Коста Мајински, Лука
Малетић, Стеван Мијатовић, Др. Арсен Милутиновић, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Др. Александар Моч,
Андрија Мудрох, Др. Ђорђе Недељковић, Мита Мунћан, Божидар Никетић, Пера Палковљевић, Јован
Перваз, Стеван Писаревић, Др. Милорад Попов, Др. Јефта Поповић, Милан Саратлић, Коста Симин,
Јован Ћулум, Јулије Фајт, Фрања Фат, Др. Јосиф Храшко, Фрања Цидлик.Бележи: Ранко Травањ, гр. подбележник.
Број:
Председник Јован Лакић, заменик гр. начелника, поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. савета, отвара
за данас исправно сазвату свечану гл. скупштину, вођење
записника поверава Ранку Травњу, гр. подбележнику, те након тога држи следећи говор:
Поштована Господо Представници!
Јуче ујутро изненада је преминуо у Београду највећи
државник наш, почасни грађанин слоб. и кр. града Новог
Сада Никола Пашић. Цела земља примила је дубоко потрешена и са запрепашћењем вест о смрти великог државника.
Последњих 10 луструма српске историје били су најтешње
везани за легендарну личност Николе Пашића, јер је он заиста и водио свој народ нарочито кроз све страхоте светскога
рата до уједињења свих Срба, Хрвата и Словенаца.
Његова огромна дела и заслуге за нашу земљу и троимени народ једино ће историја моћи да обележи у пуној мери и
правој светлости.
Ми представници града Новог Сада, сакупили смо се у
овој свечаној скупштини, да на најдостојнији начин дамо
израза нашој великој тузи и болу, поводом смрти Великана и
Најславнијег грађанина Нашег Николе Пашића. Слава Николи
Пашићу.
Присутни устају и кличу Слава му!
Има реч Г. Мита Клицин, члан проширеног гр. Савета.
Број:
Говор Г. Мите Клицина.
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Господо представници, примајући у име чланова Проширеног Градског Савета припадника радикалне странке на знање извештај ужег градског Савета о учињеним расположењима поводом смрти великог државника, Николе Пашића,
најзаслужнијег борца за наше ослобођење и уједињење Срба,
Хрвата и Словенаца и почасног грађанина Новог Сада сматрам за своју свету дужност, да дадем израза нашој неизмерној жалости због великог губитка, који је задесио нашу нацију
смрћу Николе Пашића.
Говорити о раду и заслугама Николе Пашића, значи саставити историју Срба и осталих Јужних Словена, за последњих педесет година, јер и ако је он био вођа радикалне странке, његов је рад ишао укорист наше целокупне нације. Никола Пашић је тај, коме је усуд досудио, да буде на челу Владе
Краљевине Србије, када је Краљ Петар Велики Ослободилац
наш, повео српску војску у рат да освети Косово. Славном
победом код Куманова 1912. године је Косово и ослобођена
колевка Српске Државе, а када су Бугари 1913. године покушали да српској војсци отму ратне плодове - она је сјајним
победама на Брегалници спрала сливничку љагу. Пошто су
непријатељи Српског уједињења 1914. године навалили на
ратом ослабљену Србију - она је под мудрим вођством Николе
Пашића примила добачену јој рукавицу и успела да у њену
одбрану скочи скоро сав свет. Славне победе српске војске
на Церу и Сувобору, а затим на Кајмакчалану и Добром пољу
после Албанске Голготе донеше нам давно исчекивано ослобођење и уједињење, чији је плод Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца, која је као држава већа него Душаново Царство.
Никола Пашић је овим својим сјајним успесима под
скиптаром славом увенчане династије Карађорђевића стекао
неувеле заслуке за Српство и цело Јужно Словенство. До тих
се успеха дигао после великих борби и тешких жртава, које
је поднела народна радикална странка заједно са својим првацима, којима је на челу био Никола Пашић. Организовавши
народну радикалну странку Никола Пашић је повео у борбу
за народну слободу слободу у Србији и за ослобођење и уједињење Срба и свих јужних словена ван њених граница. На
основу програма створеног 1881. године на збору у Крагујевцу - Никола Пашић је повео одлучну борбу за унутрашњу
слободу и широку самоуправу Народа у Србији, јер је био
свестан, да народ у Србији може само тако ослободити своју
браћу ван граница тадашње Српске државе, ако буде и сам
уживао потпуну слободу, јер роб не може ослободити никога,
нити би Србија била привлачна за Србију и остале јужне Словене ван њених граница, када народ у њој неби уживао слободу. Тиранија пак одбија од себе.
Баш у то доба, када је радикална странка прогласила
свој значајни програм, повео је пок. Краљ Милан Србију ненародним правцем. Тада је склопљена била жалосна конвенција са Аустријом, по којој се Србија одрекла сваке аспирације у Босни и Херцеговини а Аустрија се обавезала, да силом
одржи на престолу у Београду династију Обреновића. Ово је
издајство ожалостило тада све поштене и родољубиве Србе,
који су били очајни због тога, што је Берлински Конгрес поверио Аустрији Босну и Херцеговину, две српске земље, које
су срце српсства и Јужног Словенства, тиме је био ударен
клин у Српско месо, да би се спречило уједињење Србије и
Црне Горе и ослобођење Србије у Старој Србији и Македонији.
Пошто је влада Краља Милана угушивала сваки слободарски
покрет у земљи и сваку агитацију за ослобођење Босне и
Херцеговине развила се велика борба, која је добила одушке
у чувеној Зајечарској буни, после које су многи радикални
борци стрељани, други су стрпани у апсане, а Никола Пашић
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је протеран био да се склони из Србије и да се потуца по свету до 1889. године, када је Краљ Милан био приморан, да се
одрекне престола, јер су га сломили велики неуспеси, као што
је био пораз Српске војске у рату са Бугарском и потпуна
осамљеност Србије у канџама аустроугарске дипломатије.
Радикална странка под вођством Николе Пашића, није
могла дуго да се одржи на власти и ако је уз њу било пет шестина народа. Краљ Милан се вратио у земљу, па је са својим
сином Краљем Александром поново завео тиранију. Суспендовање устава, растурање народне скупштине, наметнички
избори и страховлад познати под именом Владановштине,
ивандански атентат са апшењем Николе Пашића и многобројних радикалских првака, преки суд, то су све болни догађаји, у историји Србије, после којих је дошло истребљење династије Обреновића. Повратком династије Карађорђевића на
српски престо настала су боља времена. Мудри Краљ Петар увео
је уставну владавину са пуним поштовањем народне воље.
Никола Пашић са радикалном странком прионуо је да
учврсти народне слободе и да среди српске финансије. То је
био предуслов, да се могу извршити припреме за ослобођење
и уједињење српства и осталих Јужних Словена. Војска је
наоружана за велике подвиге, а народне су масе васпитане
за приношење жртава ради ослобођења и уједињења наше
нације. Сјајни успеси доказују, да је Никола Пашић потпомогнут својим одличним друговима радио добро, због чега му
сви ми без разлике странака вере и племена треба да будемо
захвални. Сјајно је дело било ослободити Србију, укљештену
између Аустријског чекића и пруског наковња, срушити две
велике царевине и под овако тешким околностима спровести
ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца. Знајући
пак све то морамо се горко пожалити на злу судбину, која нам
је отела тако великог државника, коме је тешко наћи наследнике, нарочито данас, када треба сву своју снагу да упнемо
ради одржавања великих тековина, које нам је извојевала
Српска војска под вођством династије Карађорђевића уз неуморну сарадњу неумрлога Николе Пашића.
Клањајући се пред њиховим великим успесима за наш
троимени народ предлажем, да се у записнику ове седнице
овековече његова сјајна дела и да сви сложно кликнемо:
Слава великом патриоти, одличном државнику, и неустрашивом борцу за народно право и слободе најзаслужнијем неимару Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца - НИКОЛИ
ПАШИЋУ! Слава му и вечан спомен у народу Срба, Хрвата и
Словенаца!
Сви присутни устају и кличу: Слава му!
Број:
Добија реч Др. Јован Латинчић, члан проширеног
градског Савета.
Говор Др. Јована Латинчића:
Од стране новосадске организације самосталних демократа изјављујем да ми нашу заставу дубоко спуштамо пред
одром Народног Великана Николе Пашића. Ми смо по нашем
програму досада критиковали његову тактику, али се сада
дубоко клањамо и ценимо онај велики рад, који је он за ових
педесет година радио. Овде треба нечега да се сетимо, да је
тај Никола Пашић дошао са идејама, које су за нас биле непознате, али је он тај програм напустио и приближио се национализму. Трагикум је његов у том, што је морао да склопи
савез са највећим непријатељима, сматрам да је то само моменат и дубоко спуштам заставу и одајем му почаст.
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Број:
Јован Лакић, заменик гр. начелника пријављује, да је
град купио венац и чита испослате брзојаве о изјави саучешћа од стране града Новог Сада.
РЕШЕЊЕ:
Узима се на знање.
После овога скупштина се претвара у конференцију од
5 минута, ради одређивања делегата, који ће учествовати на
погребу у Београду.
Након учињеног предлога једногласно је решено, да се
од стране градског савета одреде: Јован Лакић, заменик гр.
начелника, Др. Стеван Дамјановић и Радивој Бокшан, гр.
саветници.
Од стране проширеног гр. Савета: Др. Василије Могин,
Милан Вучков, Милан Саратлић, Др. Милош Бокшан и Др.
Нандор Лустиг.
Полазак депутације у 3.45 с. ујутро дана 12/XII.
РЕШЕЊЕ:
Узима се на знање.
Број:
Пошто је дневни ред данашње свечане ванредне скупштине проширеног Савета града Новог Сада исцрпљен, то
председник Г. Јован Лакић, заменик гр. начелника затвара
ову скупштину, за оверовљење записника позива
Др. Бранка Илића, Др. Арсена Милутиновића, и Др.
Јована Латинчића, чланове проширеног гр. Савета.
Оверовљење дана 12. децембра 1926. год. у 11 сати пре
подне у бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 12. децембра 1926. год. у 11. сати пре подне.

Др. Арсен Милутиновић, с.р.

Ранко Травањ, с.р.
перовођа.

Др. Јован Латинчић, с.р.

Јован Лакић, с.р.
председник.

ЗАПИСНИК
вођен у главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 16. децембра 1926. год.
Предсеник: ЈОВАН ЛАКИЋ
зам. градског 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, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др.
Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. инжињер,
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Стојан Стакић, приседник поч. Саветник, Аладар Тришлер, зам. гр.
рачуновође, Ђула Киш, зам. гр. рачуновође, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Јосиф Пајц, гл. благајник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лазар Балаш, Димитрије Бјелић, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић,
Груја Грчић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Васа Јовановић, Јоца Јовановић,
Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић, Јован Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Милан
Малетић, Петар Милак, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Никола Николић, Др.
Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Др.
Нандор Лустиг.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број: 367.
Председник Г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату редовну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада. Вођење записника поверава
Николи Лебхерцу гр. подбележнику.
Уједно пријављује, да су благовремено накнадно стављени на дневни ред:
1./ Допуна Управног Одбора и других одбора.
2./ Предлог гр. Савета у предмету измене статута о такси на забаве.
3./ Предлог гр. Савета у предмету молбе Миливоја И. Вучетића, гр. Саветника, ради регулисања година службе.
ЈЕДНОГЛАСНО УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Број: 368.
адм. 49487 од 1926.
Госп. Јован Лакић, зам. гр. начелника, подноси редован
градоначелнички извештај за месец новембар о.г.
Јован Ернст, члан прош. Савета, вели, да је језеро у
шеталишту поред Дунава скроз нехигијенско. Гр. лечничко
звање нема свога шефа, који би био дужан, да о томе води
бригу није још именован. Моли, да се именовање пожури.
Према једној наредби града од 1906. год. која и данас
важи, може се на Дунавској обали 8 дана истовари вршити
и још даљих 14 дана роба на обали лежати без наплате таксе.
Последње године капетанија пристаништа ово не респектује,
већ захтева, да се роба истовари за 24 сата и од сваке дерегље и лађе убира знатну таксу. Говоримо о сузбијању скупоће
а овамо ударамо све нове и нове таксе. Пита је-ли вољан гр.
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Савет, да се позабави овим питањем и да га реши? Обала је
градска и њом не може нико други располагати.
Јован Лакић, зам. градског начелника, у одговору своме је навео, да град насипа полагано језеро. Један део је већ
насут, подизањем улице Кр. Марије а и када год се добије
материјал за насипање носи се у језеро. Мисли да ће идуће
године бити насута улица Краљице Марије и тада ће се приступити и насипању језера.
Молбе компетената на место гл. физиката су већ одавно послате Министру Народног Здравља путем Обласног Вел.
Жупана.
Што се тиче капетаније пристаниште вели, да она колико је њему познато - постоји, да врши саобраћај у полицијску
власт на Дунаву а са обалом не располаже. Уосталом то ће извидети и о томе извештај поднети на идућој гл. скупштини.
После овога је једногласно донесено ово
РЕШЕЊЕ:
Узима се на знање извештај зам. гр. начелника као и
његови одговори на постављена питања.
Референт: Радивој Бокшан.
Број: 369.
адм. 33969 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 16. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун отпис Министарства
Унутрашњих Дела - Оделење за Банат, Бачку и Барању број
18748 од 20. августа о.г. којим не одобрава одлуку прош. Савета од 23. децембра 1925. број 176/скуп. 1925. у ствари измене гр. статута о наплати гр. прописне пристојбе.
РЕШЕЊЕ:
Узима се на знање.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број: 370.
адм. 40187 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 16. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету отписа Министарства Унутрашњих Дела Оделење
за Банат, Бачку и Барању, гр. 12354/1926. у ствари измена
и допуна у статуту Творнице Плина.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет гл. кр. Града Новог Сада доноси следећи статут о управи Творнице Плина града Новог Сада: који је овом решењу приложен.
Овлашћује се сем тога овим Градски Савет да: 1. привремено до коначног одобрења овог статута делегира градског мерника Јована Киртија у Творницу Плина: 2. да у привременом својству ангажује једног хонорарног књиговођу за
Творницу Плина и 3. да привремено ангажује као хонорарног намештеника једног мерника-архитекту за градско мерничко звање.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Измене и допуне у овом статуту извршене су према го-
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ре цитираном отпису Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Банат, Бачку и Барању.
Све привремене мере биле су потребне с разлога, што
је гр. творница плина већ потпуно готова и спремна за погон
те је потребно предузети све потребне мере за почетак пословања.
Делегирањем Јована Киртија у творницу плина гр. грађевинском одељку је одузета једна радна снага, па је услед
велике претрпаности гр. грађевинског одељка са хитним
пословима неопходно потребно, накнадити на овај начин
привремено до коначног решења питања једну радну снагу.
Ово се решење има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом и записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 371.
адм. 43524 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 16. децембра 1926.
год. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог
у предмету молбе Др. Душана Поповића из Новог Сада којом
моли да му проширени гр. Савет додели у замену другу парцелу и то на малом Лиману у блоку XXIII. парц. 4. пошто му је
неправедно одузета парц. бр. 1. иза старе чиновничке насеобине која је одлуком гр. Савета бр. 20.700 додељена била.
Молбу образлаже тим да према условима о продаји који
говоре да се куповнина имаде уплатити у две рате и то прва
рата се уплаћује у гр. благајну ступањем у посед односно при
склапању уговора, а друга половица уз плаћање 6 % камате,
најдуже. Међутим молитељ тврди да није никад био позван
на склапање уговора а нити му је стављен рок за потпис.
Одлуком рок од 27/IX. 1923. бр. 7733 адм. 1923. додељен је плац молитеља Даринки Стојковић но о том решењу
молитељ није никад извештен био.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч је о продаји гр. земљишта то је г. Јован Лакић зам. гр. начелника
одредио поименично гласање и то тако: да они који примају
предлог гр. Савета гласају са „да” а они који га не примају да
гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране градског Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Др. Стеван Дамјановић, Станоје Михалџић, Стојан Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Андрија Патак, Никола Лебхерц, Јосиф Пајц, Ранко Травањ.
Од стране муниципалног већа:
Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лазар Балаш,
Димитрије Бјелић, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Ђорђе
Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Груја Грчић,
Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Васа
Јовановић, Јоца Јовановић, Мита Клицин, Сава Ковачевић,
Станко Лазић, Јован Летић, Петар Милак, Др. Васа Могин,
Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Никола Николић,
Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Коста
Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског финансијског и правног одбора изриче, да уважавајући
разлоге молитеља додељује Др. Душану Поповићу земљиште
у блоку XXIII. парц. бр. 4. на малом Лиману у површини од
158. кв. хв. под следећим условима:
1./ Куповна цена установљује се са 50 дин. по кв. хв.
што износи за површину од 158 кв. хв. 7.900 динара.
2./ Куповина има се уплатити у року од месец дана иза
уручења правомоћне одлуке о продаји. У случају закашњења
плаћа купац 8 % камате.
3./ Земљиште има да служи за изградњу куће за становање и не може се за друге сврхе употребити.
4./ На купљеном земљишту дужан је купац до конца
1928. подићи кућу у колико неби кућу сазидао враћа му се
куповнина без камате а земљиште поново прелази у власништво града. У колико буде грунтовно спроведено сви трошкови
око превађања натраг граду терете купца.
5./ Празно земљиште не може се ни у којем случају продати, а након што је кућа сазидана може се продати земљиште уз претходну дозволу проширеног гр. Савета.
6./ Ограничења садржана у тачци 2, 3, 4 и 5 има[ју] се
грунтовно укњижити.
Ова одлука има се поднети Министарству Унутрашњих
Дела, Оделењу за Банат, Бачку и Барању, одобрења ради.
О томе се извршења ради гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 372.
адм. 47851 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 16. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у
предмету изградње калдрме на тргу Св. Јована.
Никола Николић, члан проширеног Савета, предлаже,
да се за калдрмисање нове житне пијаце употреби камен из
улице Војводе Бојовића а ова улица пак да се калдрмише бољим материјалом.
Јован Лакић, зам. гр. начелника, вели, да је врло тешко
у гл. скупштини приспети уз оваки предлог, како се признаје
његова уметност. То би требало претходно проучити.
Никола Плавшић, техн. Саветник, наглашује, да се не
може дуже чекати са калдрмисањем нове житне пијаце. Према програму калдрмисања ће се улица Војводе Бојовића калдрмисати из зајма. Уосталом може гр. Савет у вези са предлогом поднети предлог о калдрмисању ове улице.
После овога је предлог гр. Савета са допуном предлога
Николе Плавшића, техн. Саветника, једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог гр. Савета а по
саслушању мишљења економског, финансијског и правног
одбора решава, да се цели простор Житне пијаце на Тргу Св.
Јована изгради калдрмом из битумен макадама. За извршење ових радова одобрава се сума од 630.000 дин. од које
суме се 100.000 дин. има покрити из утрошка за остатке
старог асфалта, које се има продати путем јавне офертуалне
лицитације. Осталих дин. 530.000 има се покрити зајмом
који се има повратити у пет наредних година по 106.000 динара са 8 од сто камате. Према горњем решењу треба пред-
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видети у гр. предрачунима за год. 1927, 28, -29, -30 и 31.
сума од по 106.000 динара са 8 од сто камате за отплату
овога зајма. У колико би град у међувремену закључио један
инвестициони зајем у који ће улазити и калдрмисање појединих улица града, треба из оваког зајма исплатити и позајмицу за калдрмисање Житне пијаце.
Извршење се поверава градском Савету.
У вези с овим се позива гр. Савет да поднесе предлог о
калдрмисању улице Војводе Бојовића.
Број: 373.
адм. 42620 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 2. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у ствари
молбе Српско Трговачке Банке д.д. да јој дозволи, да на свом
земљишту може поставити свратиште за аутомобиле.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу мишљења економског,
финансијског и правног одбора решава, да се Српској Трговачкој Банци дозволи постављање свратишта за аутомобиле
на свом плацу Темеринска ул. 123.
Образлажући своје решење проширени гр. Савет налази, да је ова идеја Српске Трговачке Банке усмена, тим пре
што ово место није у центруму града умесна, тим пре што
ово место није у центруму града а за сопственике аутомобила је доста близу.
Са гледишта пожарне сигурности и полицијског надзора управо се указује потреба за овакову централну гаражу.
Ову дозволу претходи коначна дозвола Гр. Савета у
погледу градње и дозволе за употребу.
О овоме се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 374.
адм. 43782. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 16. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету понуде зајма од око 150.000.000 динара Извозног
Удружења Земаља Чехословачке Републике.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета, прима предлог
гр. Савета, само примећује, да се град мора побринути да у
своје време добије повољан зајам зато пак је потребан инвентар. Моли да се упути гр. Савет, да уз припомоћ једног одбора и стручњака што пре састави инвентар градске имовине.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је предлог предговорника основан. О зајму не може град говорити
све дотле док тачно не утврди програм града. Зато предлаже,
да се упути гр. Савет, да инвентар гр. имовине састави са
закључним рачунима, како то и закон прописује и да се састави програм економског рада и раздели члановима прош.
Савета а дотле овај предмет скине с дневнога реда.
После овога је једногласно примљен предлог Мите Клицина и
РЕШЕНО ЈЕ:
Овај се предмет сада скида са дневнога реда и уједно
се упућује гр. Савет, да уз закључне рачуне састави инвентар градске имовине и да умноже програм рада и раздели
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члановима прош. Савета.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 375.
адм. 38093 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 16. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету молбе Петра Јовановића из Новог Сада, којом моли
да му гр. Савет прода земљиште у близини творнице плина
за изградњу кућишта.
Према извештају гр. грађ. одељка расположиво је земљиште топ. бр. 4821/6. у површини од 197 кв. хв.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч је о продаји гр. земљишта то је г. Јован Лакић, зам. гр. начелника 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 гр. Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Др. Стеван Дамјановић, Станоје Михалџић, Стојан Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Андрија Патак, Никола Лебхерц, Јосиф Пајц, Ранко Травањ.
Од стране муниципалног већа:
Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лазар Балаш, Димитрије Бјелић, Мирко Влаовић, Влада Влашкалић, Ђорђе
Гавриловић, Милан Грујић, Груја Грчић, Вељко Добановачки,
Бернат Ернст, Коста Живојновић, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић, Јован
Летић, Петар Милак, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Ђорђе
Мунћан, Мита Мунћан, Никола Николић, Др. Миша Рајковић,
Тома Ракић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Са „не” није нико гласао.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет након саслушања економског финансијског одбора изриче да продаје на вечито Пери
Јовановићу, из Новог Сада гр. земљиште које се налази у
околини творнице плина под топ бр. 4821/6. у површини од
197 кв. хв. уз следеће услове:
1./ Куповна цена установљује се 31. дин. 50 пара по кв.
хв. што износи за површину од 197 кв. хв. 6.205. динара и
50 пара.
2./ Куповнина има се уплатити у року од месец дана
иза уручења одлуке о продаји. У случају задоцњења плаћа
купац камате од 5 %.
3./ Купљено земљиште имаде да служи за изградњу куће, те је купац дужан на њему до конца године 1928. подићи
кућу. У колико неби подигао кућу до тога времена прелази
земљиште поново у власништво града, а уплаћена дотле куповнина враћа му се без камате.
4./ Са градњом куће може купац отпочети тек онда када је исплатио потпуно куповнину.
5./ Празно земљиште неможе купац продати, а када
кућа буде саграђена проширени гр. Савет даваће дозволу за
продају из оправданих разлога.
6./ Сви трошкови, пренос некретнине као и све пристојбе, порез, сноси купац.
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7/ Ограничења садржана у тачци 2, 5 имају се грунтовно укњижити.
8./ Након уплате куповне цене купац ће моћи земљиште
на себе грунтовно пресести.
Ова одлука има се поднети Министарству Унутрашњих
Дела, Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број: 376.
адм. 39951 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 16. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе 7. пешадијског пука којим моли да се снизи закупнина прописана одлуком гр. Савета од 3. новембра 1924.
бр. 37636 адм. за земљиште код држ. монопола у површини
од 10 кат. јутара и то за 500 динара по јутру.
Према одлуци гр. Савета 37636 адм. 1924. прописана је
годишња закупнина за 10 кат. јутара 1000 дин. што укупно
чини за 10 јутара 16.000 дин. годишње, земљиште је издано
на две године до конца октобра 1926. Надаље молбом траже
да им се закуп продужи на две године од 31. XII. 1928.
Према извештају гр. рачуноводства дугује VII. пешад. пук
32.000 дин. у име закупнина од 31/Х. 1926.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет након саслушања економског, финансијског и правног одбора изриче да молбу ради снижења
закупнине не уважава, из разлога што је прописана закупнина предвиђена као приход града, надаље што закупнина
која је прописана одговара месним приликама и квалитету
земљишта.
Молба ради продужења закупа не може се узети у обзир
све дотле док стара закупнина не буде уплаћена.
Градски Савет се упућује да потраживање што брже
реализује.
О овом се молитељ и гр. Савет извештавају.
Број: 377.
На предлог већине је председник госп. Јован Лакић, зам.
гр. начелника, прекинуо данашњу редовну гл. скупштину и
продужење заказао за 23. децембар о.г. у 4 сата после подне.
За продужену гл. скупштину ће се издати нови позиви.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.

ЗАПИСНИК
вођен у продужној редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 23. децембра 1926. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ
зам. градског начелника.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. градског начелника, Радивој Бокшан, гр. Саветник,
Александар Поповић, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др.
Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гр. инжињер,
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Стојан Стакић, приседник, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Андрија
Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, Ранко Травањ, гр.
подбележник.
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лука Бајић-Бајин, Лука БајићМиканов, Петар Брзак, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Влада Влашкалић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић,
Груја Грчић, Вељко Добановачки, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илић, Васа Јовановић, Јоца
Јовановић, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Др. Васа Могин, Ђорђе
Мунћан, Јован Перваз, Никола Петровић, Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Др. Миша Рајковић,
Милутин Ракић, Милутин Стојковић, Фрања Цидлик.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број: 378.
Председник г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивши присутну гг. чланове проширеног градског Савета отвара за данас продужну редовну главну скупштину проширеног
Савета града Новог Сада, вођење записника поверава Николи Лебхерцу гр. подбележнику.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број: 379.
адм. 38715/926.
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 гр. статута о такси за забаве.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет сходно решењу од 24. фебруара
о.г. бр. 17. измењује штатут о наплати гр. таксе за забаву
обзиром с једне стране зато, пошто је исти штатут још децембра месеца 1918. год. сачињен, а од стране Министарства Унутрашњих Дела августа месеца 1919. год. под бр.
8444/1919. год. одобрен те тако не одговара данашњим
приликама а ни духу времена, а ни гр. интерестима, пошто
је исти штатут установљен још у крунској вредности, те према томе мења таксе из 1. параграфа споменутог штатута, које
досада износе:
1./ На улазницу од
5.
дин и више
50. п.
〃
2.
〃
〃
30. п.
2./
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до
5.
〃 и више али
3./ На улазнице од
1.
испод 2. дин.
20. п.
4./ На улазницу испод 1. динар
10. п.
Овако: „Таксе на забаву имају се плаћати
од улазнице до 10 дин.
1 дин.
〃
од 10 дин. до 20 дин.
... два - 2 дин.
од
〃
〃 20 〃 до 30
три 3 дин.
од
〃
〃 30 〃 до 40
четири 4 〃
од
〃
〃 40 〃 на више
пет 5 〃
од
по карти.
Надаље се надопуњује тачка 2. овако:
„На оне забаве, које су опроштене од наплате држ. таксе,
опросте и од наплате гр. такса а у случајевима где се државна такса наплаћује само 10 % да се код ових случајева наплаћује само половина градске таксе.
Опрост од плаћања гр. таксе може гр. Савет доделити
само у изнимним случајевима, ако приход забаве служи
искључиво у просветне и културне, односно хумане сврхе.”
Ова се одлука има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Стеван Дамјановић, гр. Саветник.
Број: 380.
адм. 48726 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског и правног одбора за финансије и прорачун - свој предлог у предмету установљења кирије станара, у градској кући на тргу Ослобођења 1.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, вели,
да је накнадно повишење кирије тешко убирати а неће бити
ни обавезно за станаре. Зато предлаже, да се ово боље испита, да се не иде судом.
Др. Стеван Дамјановић, гр. Саветник, вели, да су кирије установљене споразумно и неће доћи до спора. Заостале,
кирије се морају све уплатити до краја јануара идуће године.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је
проширени Савет принуђен, да поднесен предлог прими, да
би на тај начин ово питање било ликвидирано. Да је своједобно установљена кирија град би добио више. Ово је пропуштено на штету града. Сада када имамо да рушимо кућу, морамо,
да постигнемо што је могуће. Моли, да се за нужду прими
предлог и наглашује, да за ово пропуштање не терети одговорност прош. Савет.
Јован Лакић, зам. гр. начелника, вели, да се је гр. Савет трудио да што више добије у име кирије. Више се није
могло постићи, јер су станари били у неизвесности до када
ће моћи становати, пошто се није знало, када ће се рушити
кућа.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на темељу горњег установљава кирију станарима у гр. кући на тргу Ослобођења бр. 1.
на следећи начин:
1./ Јовану Похле од 1-V. 1924. до 31-XII. 1925. месечно
150.- дин. а од 1.-I. 1926. до 28. II. 1927. месечно 400. дин.
2./ Јосифу Корну од 1.V. 1924. до 30.VI. 1926. месечно
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400.- Дин. а од 1.VII. 1926. до 28. II. 1927. месечно 500.- Дин.
3./ Алекси Николићу, од 1. V. 1924. до 28. II. 1927. месечно 150.- Дин.
4./ Марији Гемери и уд. Јаше Живића од 1. V. 1924. до
31. XII. 1925. месечно свакој по 100.- Дин. а од 1. I, 1926. до
28. II. 1927. пак месечно 150.- Дин.
5./ Ирини Чепеш, од 1. V. 1924. до 31. VII. 1925. месечно 300.- Дин. а од 1. VIII. 1925. до 28. II. 1927. месечно 400.Дин.
6./ Душану Чампрагу, од 1. V. 1924. до 28. II. 1927. месечно 500.- дин.
7./ уд. Зорки Јовановић, од 1. V. 1924. до 31. XII. 1925.
месечно 800.- Дин. а од 1. I. 1926. до 28. II. 1927. месечно
1000.- Дин.
8./ Алберту Шошу, од 1. V. 1924. до 1. IX. 1926. месечно
500.- Дин.
9./ Јовану Грозингеру, од 1. V. 1924. до 1. V. 1926. месечно 150.- дин. и
10./ фирми Јовановић, и Деврња, од 1. V. 1924. до 1.
V. 1925. месечно 5000.- дин. а од 1. V. 1925. до 28. II. 1927.
месечно 2000.- Дин.
Овом одлуком стављају се ван крепости све досадање
одлуке, у ствари станарине, но тим се одлуке гр. Савета односне нагода склопљена код суда ни у чем не дира.
Упућује се гр. Савет, да на горњи начин прописану кирију убере најкасније, од закупника до конца јануара 1927.
год.
Број: 381.
адм. 45764 од 1926.
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 уд. Милке Варићак којом моли да може продати
своје земљиште парцелу бр. 63 на Штранду.
Извештај гр. грађ. одељка да је кућа на основу грађ. дозволе бр. 39904 под кровом.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет након саслушања економског финансијског одбора предлаже проширеном гр. Савету
нека изрече да молбу Милке уд. Варићак усваја те јој дозвољава да може продати земљиште парцелу број 63. пошто је
на њему кућа сазидана.
О овоме се гр. Савет и молитељка изводом из записника извештавају.
Референт: Јован Лакић, зам. гр. начелника.
Број: 382.
адм.
Градски Савет подноси предлог ради допуне Управног
Одбора према параграфу 4 зак. чл. VI. од 1876. год. као и
допуна других одбора.
Прво се приступило избору половине Управног Одбора
тајним гласањем листичима без Кандидације. У смислу параграфа 4. зак. чл. VI. од 1876. год. испадају ови: Сава Ковачевић, Др. Јован Латинчић, Стеван Летић, Др. Александар Моч,
Др. Фрања Реш.
Председник је именовао у одбор за прикупљање гласани-
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ца Др. Бранка Илића, Др. Јефту Поповића и Стевана Бркића, чланове прош. Савета:
Гласанице су предали:
Од стране прош.22 Савета:
Јовак Лакић, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић,
Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић,
Стојан Стакић, Ђула Киш, Андрија Патак, Никола Лебхерц,
Ранко Славнић.
Од стране муниципалног већа:
Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лука Бајић-Бајин,
Лука Бајић-Миканов, Петар Брзак, Велимир Бугарски, Влада
Влашкалић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Груја Грчић, Вељко
Добановачки, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав
Илић, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Мита Клицин, Сава
Ковачевић, Ђорђе Мунћан, Јован Перваз, Никола Петровић,
Др. Јефта Поповић, Стојан Продановић, Милутин Ракић,
Милутин Стојковић, Фрања Цидлик.
Свега је предато 38 гласаница. Од предатих гласова
добили су:
1./ Сава Ковачевић, 30
2./ Др. Јован Латинчић, 4
3./ Стеван Летић, 32
4./ Др. Александар Моч, 37
5./ Др. Фрања Реш, 37
6./ Јоца Јовановић, 32
7./ Др. Радосав Илић, 6.
8./ Стојан Продановић, 6
9./ Др. Јефта Поповић, 1
10./ Милан Стојковић, 1.
Према томе су у управни одбор изатрати: Сава Ковачевић, Јоца Јовановић, Стеван Летић, Др. Александар Моч,
Др. Фрања Реш.
После овога су у поједине одборе акламацијом изабрати
ови:
у одбор за изналажење потпуно непознатих војних
обвезника: Лазар Балаш, Милан Антонић, Лука Летић, Сава
Керац, Паун Обрадовић, Владимир Миодраговић, Младен
Димитријевић, Илија Аврамовић, Петар Брзак и Васа Јовановић-Вакин, У одбор за исправку бирачких спискова: Јован Ћулум, Стеван Бркић, Др. Александар Моч и Андрија
Мудрох.
За заменика гр. фискала Др. Арсен Милутиновић и Др.
Душан Поповић. У одбор за преглед звања према параграфу
57. з. чл. XXI. од 1886. год. Јефта Поповић и Др. Милорад
Попов, приседнике за сирочадски сто на место Младена Димитријевића и Илије Аврамовића, Ђока Гавриловић и Андрија Мудрох.
На место Саве Ковачевића у одбор за сузбијање скупоће
Коста Симин, у одбор за одбрану од поплаве Сава Ковачевић
и у одбор за управу гр. убогог дома Др. Васа Могин.
На место Драгољуба Димитријевића у одбор за наставу
и јавно просвећивање Др. Васа Могин у окружни школски
одбор Груја Грчић.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Лука Бајић, члан проширеног Савета предлаже, да се у
одбор за исправку бирачких спискова на место Јована Ћулума изабере други, пошто је чувар кутије, што је са 29 против
4 гласа одбијено.

22

Треба „градског”.
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Број: 383.
адм. 44675 од 1926.
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 установљења припомоћи за погреб. пок. Јована Живојновића, некадашњег начелника овога града.
У скупштини проширеног гр. Савета одржаној 2. децембра т.г. решио је под бр. 263. зап. 1926. да се пок. Јован
Живојновић, директор држ. мушке гимназије - ценећи његове велике заслуге око организовања српске управе јер се у
најтежем времену под несређеним приликама примио вођства града - сахрани о трошку града, с том напоменом, да ће
се сума погребних трошкова на идућој скупштини установити.
Овдашње погребно предузеће „Пиетет” подноси рачун о
погребним трошковима у своти од 9255. динара.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању економског и
финансијског одбора изриче да уд. Јована Живојновића,
бившег директора држ. мушке гимназије исплати у име припомоћи за погреб покојног супруга јој 12.000 дин. /дванајстхиљада Динара./ на терет партије „Непредвиђени издатци”
за 1926. год.
Ово се решење има поднети на одобрење Министарству
Унутрашњих Дела, Оделење за Банат, Бачку и Барању.
Број: 384.
адм.
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 преноса кредита.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет преноси 15.000 (петнајстхиљада)
дин. са партије 1. Берива Градски чиновника на партију 1V.
Берива градских послужитеља у прорачуну гр. домаће благајне за 1926. године из разлога, да је услед нагомилан[ог]
ванредног посла у гр. пореском и гр. трошаринском звању а
и услед дуже болести некоји гр. службеника госп. градски
начелник био приморан, да на основу т. 16. параграфа 91
гр. организационог статута постави потребне радне снаге у
привременом својству, док се овај посао не сврши.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број: 385.
адм.
Градски Савет подноси извештаје финансијског одбора
о прегледу закључних рачуна за 1921-2-3-4-5 год.
РЕШЕЊЕ:
Предмет се данас скида с дневнога реда.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.

23. ДЕЦЕМБАР 1926.

Број: 386.
адм. 49021 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету измене уговора о концесији и о употреби гр.
земљишта склопљених са Електричном Централом.
Др. Радосав Илић, члан прош. Савета, вели да је одношај са електричном Централом рак рана на градском телу.
У своје време је било решено, да поједине уговоре добију по два правника, да их проуче и своје мишљење поднесу.
Он је добио уговор са електричном централом. Када га је проучио молио је одговор на 30 питања, која се односе на чињеничко стање и тада би био дао своје коначно правно мишљење. Објашњења до данас није добио. После тога није више
питан ни један правник. Пропуштен је рок за откуп затим се
хтело, да се уговор раскине. Изнесени предлог је само крпеж.
Електрична централа д.д. је у више случајева прекршила обавезе и уговор, те би се уговор на основу тога могао развргнути. Наводи, да су многи стубови трули, да нема уговором
одређених станица пред епископским двором и др. Када би
се уговор раскршио њиховом кривицом могли би добити
врло јефтино електричну централу. Предлаже, да се по овом
предмету упитају сви правници без обзира на партију и народност. Уговор би па и допуне требало прећи од слова до
слова. Што се цене тиче вели, да су превискоке. Нигде у Европи нема тако великих цена. Београд је зато скупљи, јер се
тамо преноси струја на велике даљине. Замера да је одређена надлежност окружног суда. То значи одуговлачење спора.
Замера да у накнадни уговор нису унесена многа питања.
Тако нпр. трамвај стаје у Дунавској улици пред Розенблитом
а не стаје пред Апелационим Судом. Предлаже, да се предмет скине, с дневнога реда, да се испитају ствари из његове
рефераде и да све то проуче правници. Изложени предлог
показује и успеха, али има и своју сенку. Допуштено је повишење цена на терет потрошача.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, није правник,
али силом прилика ће и он да говори. Износи прво историјат
преговора са електричном централом д.д. када је 1925. год.
дошла ова нова управа имала је одмах да састави прорачун.
Том приликом је установљено, да град плаћа електр. д.д. већу
своту него што јој по уговору припада. Ова је свота одмах
смањена. Електр. д.д. се против тога жалило и колико је њему
познато, та жалба још до данас није решена. Повишаване су
биле цене, али није био мењан уговор. Када је видела Електр.
д.д. да ми не попуштамо тражила је споразум и резултат
преговора је поднети предлог. Случај када се може раскинут
уговор је наведен у параграфу 48. Због пропуштања може
само, да се казни. Износи рачунски успех преговора. Преговори су вођени по извештају одређена два стручњака. За
правне ствари је био присутан преговорима гр. фискал. Већина питања је била техничке природе. Предмет је осим тога
изнашан и пред правни одбор, али су се на жалост мало правника одазвали. Цене осветљење за приватне ће се морати
такођер, снизити. Овај уговор ступа на снагу тек кад електрична централа испуни своје обећање без обзира на то, када
ће бити ово решење и потврђено. Исправљени српски превод
уговора треба прогласити меродавним. Постигнути резултат
значи 27 % приреза мање. По старом уговору је рачунат удео
града по чистом приходу а сада се одређује по бруто приходу.
Предлог је повољан.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, пита шта
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ће се урадити са кривцима, што је пропуштен отказ уговора.
Он зна, да су ови само одређено време одговорни. Тражи, да
се прво кривци позову на одговорност и тек тада да се пређе
на допуну уговора.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, прима
предлог, да се одреди надлежност среског а не окружног
суда. Све одредбе првобитног уговора, које нису у супротности са допуном, остају и надаље у снази. Питање кривице је
посебна ствар и не треба је везивати за допуну уговора. Треба изрећи захвалност људима, који су преговоре својим пожртвовним радом привели крају. Кривица старог представништва је била та, да су некоји чланови Савета били чланови
управе електричне централе д.д. на штету града. Ово представништво је то одмах забранило.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, се не слаже са
предлогом о преносу надлежности на срески суд. Код установљења надлежности окружног суда се имало у виду, да
колегијални окружни суд даје већу гаранцију за правилно
суђење од инокосног среског суда.
Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета, констатује.
да су преговори са електричном централом вођени онако
како треба. Сада морамо, да се код склапања прорачуна довијамо, да би га уравнотежили а наши претходници су се
одрицали гр. добара и прихода. Др. Радосав Илић се хоће да
прави лепим пред народом са примедбом, да је за потрошаче
струја повишена. Још у почетку је наглашено, да је то била
жеља и чланова одбора који је преговарао, али без успеха.
Да је Др. Рад. Илијћ озбиљно мислио, да дâ правно мишљење
на уговор са електр. д.д. он је одговор могао путем Др. М.
Миловановића, гр. начелника пожурити. Данас, пошто је
прошао рок за отказ, нисмо равноправни са електр. д.д. већ
морамо да молимо, да претимо, само да би што постигли. У
уговору је предвиђен само један случај раскидања уговора.
Испитивање удела града по њиховој биланси је врло проблематична ствар. Изнесене замерке нису правне већ техничке
природе. Преговори су вођени на основу извештаја стручњака, у које он нема разлога да сумња. Уговор је тако сачињен,
да се ту не може закачити. Када би се град упустио у процес
ни сви правници неби могли гарантирати њезин добар исход.
Моли, да се предлог у целини прими.
Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета, вели, да
су многе његове речи криво тумачене. Он неће по сваку цену
парницу. Тражи, да се одговори на његово питање, па да се
онда ствар изнесе пред правнике. Код надлежности вели, да
су почетници и код окружног као и код среског суда. Када
се буде пречистио однос према електр. д.д. онда неће доћи
до великих парница и да ту добијамо много у времену. Електрична Централа нуди, јер јој није чиста савест. Мисли, да је
неправилно било цене дизати. Што се тиче потписа градског
начелника на билансу √вели да тај√ не значи ништа, јер он
град не везује. Констатује, да се овде воља уговарајућих странака не слаже. Они нуде граду нешто што по уговору нису
дужни. Вели, да ту има много конкретних замерака, те предлаже, да се предмет данас скине с дневнога реда.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели да није
тачно како је предговорник ствар приказао. Фактично се
преговори нису водили, него је електрична централа д.д.
ставила понуду. Што се тиче развргнућа уговора, мора се
констатовати, да за сваки параграф од одређења санкције
за повреде и Гр. Савет има права, да кадгод не изврше уговор, да их казни. Износи, да се овде ради само о исправкама
уговора. Уговор са допунама је на његов захтев достављен
правницима на проучавање. Мишљења је, да би се дала при-
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лика и времена правницима, да могу извидети још нејасна
им питања.
После овога је на молбу већине претворена скупштина
у конференцију.
После конференције је Мита Клицин, члан прош. Савета
изнео предлог конференције, да се дебата о предмету данас
прекине и да се идуће недеље одреди продужење ове гл. скупштине, да би се дало времена правницима, да могу набавити
податке о предложеним допунама уговора.
Предлог Мите Клицина је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Расправа предложене допуне уговора о концесији и о
употреби гр. земљишта склопљених са електричном централом д.д. се данас одлаже, а има се ставити на дневни ред
друге продужне скупштине, која се има сазвати за идућу
недељу, да би се дало времена и прилике свима, да прикупе
податке за питања која им нису јасна.

ЗАПИСНИК
вођен у другој продужној редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 30. децембра 1926. године.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ
зам. градског начелника.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. гр. начелника, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др.
Стеван Дамјановић, гр. Саветник, Радивој Бокшан, гр. Саветник, Александар Поповић, гр. Саветник,
Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гр. инжињер,
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гр. физик, Стојан Стакић, сир. старатељ и
приседник сир. стола, Аладар Тришлер, зам. гл. рачуновође, Ђула Киш, зам. гр. рачуновође, Андрија
Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гл. архивар, Ранко Травањ, гр.
подбележник.
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Илија Аврамовић, Лука Бајић-Миканов, Лука
Бајић-Бајин, Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Влада
Влашкалић, Ђорђе Гавриловић, Мита Грујић, Груја Грчић, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки,
Бернат Ернст, Коста Живојновић, Лука Жикић, Др. Бранко Илић, Др. Радосав Илић, Васа Јовановић,
Радован Каћански, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Александар Нађ, Јован Летић, Др. Коста Мајински,
Лука Малетић, Милан Малетић, Петар Милак, Др. Арсен Милутиновић, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Мита
Мунћан, Јован Перваз, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић,
Милутин Ракић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Пера
Шилић, Пера Палковљевић, Цвета Продановић.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број: 387.
адм.
Председник Г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату другу продужну редовну главну
скупштину проширеног Савета града Новог Сада. Вођење записника поверава Николи Лебхерцу гр. подбележнику.
Уједно пријављује, да су накнадно стављени на дневни
ред ови предмети:
1./ Призив Глише Костића против решења гр. Савета
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број 38861, 39515/адм. 1926. којим је одбијен са паушалом
на одело за 1926. год. /Лакић/
2./ Предлог гр. Савета у предмету исплате разлике повећаног додатка на скупоћу према Д.Р. Бр. 107.201 од 8. октобра 1924. за 1926. год. у облику припомоћи /Лакић/
3./ Предлог гр. Савета у предмету молбе новосадске
Берзе ради продаје гр. земље /Плавшић/
4./ Предлог гр. Савета у предмету преноса кредита
/Плавшић/
5./ Интерпелација Луке Бајића Миканова у ствари оштете поплављенима.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Број: 388.
Пре прелаза на дневни ред је г. Јован Лакић, зам. гр.
начелника на питање г. Берната Ернста, члана проширеног
Савета стављеног на прошлој гл. скупштини у погледу такса
које наплаћује капетанија пристаништа, одговорио ово:
Таксе убира Капетанија пристаништа на основу закона
о таксама Т.Бр. 101 и 303 одељак 5. које се убирају већ од 1.
септембра 1921. год. и наплаћују се од власника пловних
објеката.
Место за пристајање пловних објеката одређује капета.
пристаништа на основу параграфа 11. закона о капетанији
пристаништа од 30. августа 1922. год. /Службене Новине
број 190/922./
Капет. пристаништа одређује време истовару и време
уклањању робе са обале на основу параграфа 13 и 19 цитираног закона.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета, се захваљује
на одговору и уједно изјављује, да задржава себи право, да
се на овај предмет обрати други пут.
РЕШЕЊЕ:
Узима се на знање, одговор зам. гр. начелника.
Референт: Јован Лакић, зам. гр. начелника.
Број: 389.
адм. 49232 од 1926.
Госп. Јован Лакић, зам. гр. начелника, пријављује, да
је госп. Министар Народног Здравља решењем под бројем
51655 од 1926. именовао за гр. гл. физика г. Петра Адамовића.
РЕШЕЊЕ:
Решење г. Мин. Народног Здравља се узима на знање.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 390.
адм.
Наставно се подноси предлог гр. Савета у предмету измене уговора о концесији и о употреби градског земљишта,
склопљених са електричном Централом д.д.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, вели,
да су се на прошлој гл. скупштини сви сагласили у томе, да
се изнесени предмет скине с дневнога реда и упути правном
одбору на мишљење. То није учињено. У одбору је такођер и
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Др. Мита Арадски заступао мишљење, да се овим предметом
треба да позабави правни одбор.
Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета, вели, да у
прошлој седници није био предмет скинут с дневнога реда,
већ само одложен за данас, пошто тада није било довољно
присутних чланова. Он је у једној седници одбора тражио, да
се предложене измене уговора умноже и разделе правницима, да их проуче. Предмет је био и у одборима економском и
правном, али су се мало правника одазвали, па ни Др. Радосав Илијћ није био никад присутан. Да Др. Рад. Илијћу на
срцу лежи интерес града, он би долазио. Поступак Др. Рад.
Илијћа значи саботажа рада овога представништва.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је он
био предлагач за прекид прошле гл. скупштине. Наиме он је
тражио, да се изнађу тих 30 питања и да Др. Радосав Илијћ
до данас то проучи и изнесе своје гледиште. Требао је сам
отићи у инжињерско звање да се распита као што и сви остали чланови прош. Савета раде.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, вели, да
су предмет проучавали и стручњаци и правници и да је
постигнут бољи резултат него што су стручњаци предлагали.
Др. Радосав Илијћ је ставио нека питања и на њих је требао
тражити одговор пре а не сада. Не слаже се са Др. Рад. Илијћем, да се уговор може раскинути због грешења о уговор, јер
је за поједине грешке у уговору предвиђена казна. До сада
није електрична централа била никада кажњавана. Ово представништво је одмах од почетка заузело одређен став према
електричној централи, и забранило члановима гр. управе, да
буду чланови њезиних одбора. Да је било по Др. Милану Миловановићу гр. начелнику он би седео у електричној централи и са уговором неби довде дошли. Ми сада не можемо приморати централу и поднесена понуда је резултат дугих и
тешких преговора. Ко сме примити одговорност за исход
спора са електричном централом. Ми наше мишљење заснивамо на мишљењу стручњака. Противници су требали показати бољи резултат. Хтели би да све доведу у пређашње стање.
Ово представништво има успеха, јер нису примане тантијеме. Зашто није пре износио ово питање, већ сада када се
показује резултат.
Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета, протестује, да се расправа води, подигнутим гласом. Констатује, да у
предложеној допуни уговора има некога успеха, али је питање
да ли је то доста. Већина вели, да није решено, да се предмет
изнесе пред правни одбор. Добро се сећа, да је било речи, да
је време одмакло, да нема кворума, нудило се поименично
гласање. Предлаже, да се поднесе правном одбору.
Јован Лакић, зам. гр. начелника, вели да се за решење
гл. скупштине не тражи кворум. Констатује, да је на прошлој
скупштини предмет одложен, јер је одмакло време а мало присутних чланова, да би могло решавати о тако важном питању.
Др. Радосав Илијћ, члан прош. Савета утврђује, да предмет није био пред правним одбором. Затим поновно износи
како је прошле године још правни одбор разделио међу собом
важније уговоре града, а он је добио уговор са електричном
централом на који је поставио неких 30 питања а на која ни
до данас није добио одговор. Требало би испитати грешке
електричне централе, те ако су ове тешке природе могли би
разврћи уговор. На тај начин би град дошао јетиније до великог иметка. Не каже, да се уговор може разврћи √само√ на
основу уговора него и по закону. У одбор није долазио зато
јер није рађено по његовим примедбама, и без правника.
Велика је закачаљка, да је централа условила одржање своје
понуде од потврде допуна уговора до 31. марта о.г. Када му
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је споменуто, да је централа повукла √овај√ свој услов одговорио је, да то није знао, јер није било пред правним одбором.
Споменуто је било, да су стручњаци поднели свој предлог. Од
стручњака су били само инжињери а не и правници. Зашто
нуди електрична централа 400.000 дин. када није приморана. Она није одржавала уговор у свему. Централа префарба
стара кола и пушта их у саобраћај као нова и као такова их
уноси у рачун. Потпис гр. начелника на њиховој биланси нас
не везује. Овом одлуком изричемо, да централа није крива
ни у чему и да јој продужујемо уговор. Критикује високе цене,
које нигде у Европи нису толике. У Риму се он возио транвајем 2 сата за 1 динар. У уговору су предвиђене разне власти
и сада ми хоћемо, да средимо хаос, који иде у нашу корист.
Мита Клицин, члан прош. Савета, побија тврдњу, да
нису саслушани и правници, јер је гр. фискал по својој дужности увек био присутан код преговора а после је питан и
правни одбор. Стручњаци града су прегледали постројења
централе и њезину рентабилност. И пре је требала централа,
да дâ у понуди наведено. Да ли је понуда довољна врло је
еластично питање и ту се не могу установити границе. Постигли смо оно, што су стручњаци рекли, да можемо тражити.
Прекиди саобраћаја се могу уписати у кривицу централе, јер
је она свагда о томе извештавала гр. Савет, који је то узео на
знање. До 1925. год. није нико тражио удео од чисте добити
и они нису луди да то својевољно даду. Њихова понуда се
може примити или не. Затим износи рачунски резултат преговора. Коректура компетенција није на штету града, јер се
због њих неће разврћи уговор. Позива чланове прош. Савета,
да сваки одлучи по својој души.
Др. Коста Мајински, члан проширеног Савета, вели да
је пропуштено, да се 1926. год. централа откупила. Сада се
може говорити само или о ревизији или о разрешењу уговора.
Ако би хтели разрешити уговор онда морамо утврдити, да ли
су грешке централе замашне или од велике важности. Код решавања овога питања треба имати на уму, да централа ради
20 година, да град није ни једанпут протестовао против њезиног рада а да је њезине билансе сваке године потврђивао.
Парницу покренути на основу мањих погрешака је врло рискантно, морало би се одмах положити у име таксе 1,800.000
дин. а када би град изгубио парницу имао би платити 2-3 пута више. Данашње стање код судова је врло тешко и тако једна парница би трајала 4-5 година. Овај успех је благодат за
град и треба га прихватити. Понуда није пала на терет централи нити ју је поднела она својевољно, већ је она резултат
дугих преговора. Ако је одбијемо више је нећемо добити.
Лука Бајић-Миканов, члан проширеног Савета, одбија
од себе, да су његови пријатељи примили тантијеме од централе. Када би Др. Јефта Поповић био градоначелник и он
би примио. Зна да је др. Јефта Поповић једну ствар заступао
уз наплату а говорник такођер, али без икаквог хонорара.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, вели, да
он за рад у општим стварима не тражи никакву награду, али
у пословима његове канцеларије мора да тражи наплату за
канцеларију.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, вели, да је овој
препирци узрок Др. Радосав Илијћ, који се љути зато, јер не
може сад да се кити овим успехом.
Др. Радосав Илијћ када је предао својих чуваних 31 питања није се више бринуо за уговор и почео се опет интересовати за њега, када су други свршили, али је било већ касно.
Ствар се није могла одуговлачити. Ствар је решена на тај
начин, да су изаслати стручњаци и одбор је са гр. фискалом
преговарао месецма. Питање је расправљено и у одборима и
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сматра, да је у довољној мери расветљено. Др. Радосав Илијћ
који тражи развргнуће уговора не налази у њему ни једну
закачаљку. Од својих 31 питања је запамтио само прва три.
Износи поједина питања и објашњава. Изјављује, да прима
предлог Савета, јер град се не може упуштати у сумњиву
парницу, да тиме губи и новац и време.
Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета, вели да је
нагласак његовог предлога, да се понуда централе изда правном одбору. Биланса је Ахилова пета електр. централе. Ако
град има право на оно што је у понуди изнесено онда то неће
побећи.
Др. Бранко Илић, члан проширеног Савета, вели, да је
већина одавна на чисто са предлогом. Што се ради, ради се
из тактичких разлога. Предлог се може примити, јер добијамо више него што стручњаци траже.
После овога је председник Г. Јован Лакић, зам. градскога начелника одредио гласање устајањем и прво је ставио
на гласање предлог гр. Савета за који је гласало 51 а затим
предлог Др. Радосава Илијћа за који је гласало 6 чланова
прош. Савета.
Према томе је предлог гр. Савета већином гласова
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог Градскога Савета, а по саслушању мишљења економског, финансијког и
правног одбора и у вези извештаја по граду изаслатих стручњака инжињера Лазара Поповицког и Славка Бокшана од
23. јула 1926. и на основу понуде Новосадске Електричне
Централе Д.Д. од 30. септембра 1926. решава:
1./ Да се измени Уговор о концесији склопљен са Електричном Централом у Новом Саду 10. октобра 1908. год. помоћу II. Накнадног Уговора, који ће да гласи:
II. Накнадни уговор.
склопљен с једне стране између града Новог Сада /у даљем
тексту овог накнадног уговора кратко „град”/ с друге стране
пак између новосадске протоколисане фирме Новосадског
Електричног Деоничарског Друштва /у даљем тексту овог
накнадног уговора кратко „предузимач”/ о концесионом уговору, који постоји за електрично осветљење и пренос рада, а
који је првобитно склопљен 20. октобра 1908. између града и
будимпештанске фирме Деоничарско Друштво за електрична
и саобраћајна подузећа, а пренесен на Новосадско Електрично д.д. који је одобрен од владе. /у даљем тексту овог накнадног уговора кратко „основни уговор”/
Параграф. 1.
У место речи „у параграфу 12. утврђене паушалне цене”
које се налазе у параграфу 3. основног уговора о концесији
важиће ове речи: „у параграфу 12.- по киловатсату утврђена
јединична цена”.
Уместо речи „барем једна целоноћна - једна полуноћна
светиљка” које се налазе у првој алинеји параграф 3. основног уговора важиће ове речи: „барем две целоноћне светиљке”.
Параграф 2.
Друга алинеја параграф 11. основног уговора о концесији мења се по међусобном споразуму и гласи овако:
Сем тога дужан је предузимач да за цело време трајања уговора о свом трошку набавља, поставља, непрекидно у
добром стању одржава и према потреби допуни, накнади
или измени светиљке, зидне носаче и остале предмете, који
служе за улично јавно осветљење, подразумевајући под ове и
спроводнике, а сијалице ће град набављати сам о свом трошку. И стубови спроводника се могу употребити за причвршћи-
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вање оваких лампи за осветљење.
Параграф 3.
Параграф 12. основног уговора о концесији ставља се
међусобним споразумом изван снаге и место тога се уврштава овај текст: „Предузимач даје почевши од 1. јануара 1925.
бесплатно граду ради електричног уличног јавног осветљења
годишње 125.000 /стодвадесетпетхиљада/ киловатсати струје. За струју која се даје у сврху уличног јавног осветљења,
чим прелази напред наведену количину, плаћа град предузимачу динара 2.5 / два и по/ по киловатсату.
Давање струје за градске потребе изузев улично јавно
осветљење рачунаће се према параграфу 16.-ом уговора о
концесији са 15 % попуста и то за осветљење од основне цене која износи 65 пара по хектоват сату, а за пренос снаге
од основне цене која износи 45 пара по хектоват сату. - Потрошена се струја израчунава тако, да се трајање годишњег
горења лампи помножи са потрошњом монтираних светиљака, па се израчунавање ове потрошње унапред установљује
да потрошња обичних светиљака са металном жицом износи
по нормалној свећи 1.2 сата.
Измену истрошених светиљки врши предузимач. Потребне сијалице за измену даваће му град, ако не би поручио
те сијалице код предузимача.
Потрошњу јавног осветљења фактурира предузимач
четвртгодишње заједно са трошковима истрошених светиљки, које буде град код њега поручио, а град се обавезује да
ће ове рачуне исплатити у року од шесдесет дана рачунајући
од дана њихових уручења, уколико неби било оправданих
приговора против поднесених рачуна. Неприговорене суме
дужан је у одређеном року исплатити.
Сем напред наведених 125.000 киловатсати добива град
бесплатно струју у сврху уличног осветљења, а три комада
уличних лучиних светиљки од 12 /дванајст/ ампера или три
светиљке свако по 500 /петсто/ вата које се могу годишње
употребити највише кроз 1500 /хиљадупетсто/ сати за горење. Ове три лучне светиљке биће тако монтиране у близини
главног трга, на местима која ће обележити град и то тако,
да ће једна лучна светиљка бити намештена на гвозденом
ступу, а друге две на жици затегнутој преко улице. Набавка,
постављање и одржавање ове три лучне светиљке пада на
терет предузимача али ће град набавити од власника кућа
потребне дозволе за разапињање а да за то предузимач не
буде оптерећен.
Параграф 4.
У другој алинеји параграфа 18. основног уговора уместо
означених 20 /двадесет/ круна има, да се разуме 200 /двеста/
динара.
Параграф 5.
Параграф 20. осноног уговора ставља се међусобним
споразумом изван снаге, те се уместо тога уврштава текст:
„Јединична цена електричне струје по хектовату у сврху
осветљења установљује се овако:
а./ за радње дућане, канцеларије и радионице, - 80
/осамдесет/ пара
в./ за државне установе, - 75 /седамдесетпет/
с./ за гостионице, кафане и јавне локале 70. /седамдесет/ пара.
д./ за приватне станове до 300 /тристо/ хектоватсати
месечно по, - 65 /шесетпет/ пара
е./ за приватне станове на име потрошње преко 300
/тристо/ хектоватсати месечно по 75 /седамдесетпет/
ф./ паушално осветљење радњама, дућанима гостионицама и радионицама по свећи и месечно, - 90 /деведесет/
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пара
г./ паушално осветљење у приватним становима по
свећи и месечно 70 /седамдесет/ пара.”
Параграф 6.
Прва алинеја параграфа 21. основног уговора стаља се
међусобним споразумом изван снаге, те се у место тога уврштава овај текст:
„За све друге сврхе, осим осветљења јединичне цене
давања електричне струје су по хектоватсати ове:
а./ за моторе, који не служе за индустријске сврхе 50
/педесет/ пара
в./ за моторе, који служе за индустријске сврхе 45 /четрдесетпет/
с./ за све уређаје, који служе за индустријске сврхе,
чији се власници обавезују, да своје уређаје неће употребљавати после подне од 4 сата до 8 сати, у месецима октобру,
новембру, децембру, јануару, фебруару и марту, - 40 /четрдесет/ пара”
Параграф 7.
Параграф 22. основног уговора ставља се међусобним споразумом изван снаге, а место тога уврштава се овај текст:
„У параграфу 20. и 21. основног уговора установљене
јединичне цене оснивају се на томе да је 100 динара 1.76
долара. Ова ће се вредносна сразмера тримесечно ревидирати и уколико би се показала већа разлика од 10 % према
последњи пут установљеној вредносној сразмери, биће јединичне цене заокруживши их на целе паре снижене или повишене одлуком комисије.
Ову комисију сачињавају градски начелник или његов
заменик, један члан кога бира проширени градски Савет на
једну годину дана и један члан кога изашиље предузимач.”
Параграф 8.
Параграф 24. основног уговора ставља се међусобним
споразумом изван снаге а место тога се уврштава овај текст:
„Потрошач набавља струјомере или од предузимача о
свом трошку, или их предузимач даје под закуп, чије су закупне цене ове:
Код оних струјомера који су пре 31-ог децембра 1920. год.
монтирани:
за једнофазне до 5 ампера месечно
2.- динара.
〃
〃
до 30
〃
〃
4.〃
за трофазне
до 10
〃
〃
5.〃
〃
〃
до 20
〃
〃
10.〃
〃
〃
до 50
〃
〃
20.〃
〃
〃
преко 50
〃
〃
30.〃
Код свих оних струјомера пак који су после 1920. год.
монтирани:
за једнофазне до 5 ампера месечно
6.- динара.
〃
〃
до 20
〃
〃
8.〃
〃
〃
до 10
〃
〃
10.〃
〃
〃
20.〃
за трофазне
до 20
〃
〃
до 50
〃
〃
30.〃
〃
〃
преко 50
〃
〃
50.〃
У параграфу 22. овог основног уговора /параграфу 6.
овог накнадног уговора/ установљено рачунање према вредносној размери односи се и на ове месечне закупне цене.
Параграф 9.
Уместо речи, које се налазе у првој алинеји параграфа
27. основног уговора о концесији, то јест: „госп. кр. уг. Министар Трговине, ако би пак он то одбио,- именује га Савет
кр. уг. Јосифове виш. техн. школе” уврштавају се ове речи:
„госп. Министар Грађевина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца ако би пак он то одбио, именује га технички Факул-
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тет Београдског Универзитета.”
Параграф 10.
У првој алинеји параграф 30. основног уговора уместо
установљених 10 филира долази 1.- динар прегледног трошка.
У другој алинеји истог параграфа уместо споменутих
речи: „Мађ. инж. архитекта” долази „Удружење Југословенских Инжињера и Архитеката”.
Параграф 11.
У параграфу 31. основног уговора место речи „у Мађарској” долази „у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца” а у
истом параграфу уместо речи: „г. кр. уг. Министар Трговине”
долази „госп. Министра Трговине и Индустрије Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца”.
Параграф 12.
У параграфу 34. основног уговора уместо припута споменутих речи „г. кр. уг. Министар Трговине” долази „госп.
Министар Пошта и Телеграфа Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца”.
Параграф 13.
У параграфу 41. основног уговора уместо установљене
глобе од 50 и 100 круна долази установљење глобе од дин.
500.- и дин. 1000.- а уместо у параграфу 42. основног уговора установљене глобе од 5.- круна односно 20.- филира, долази 50.- динара односн 2.- динара. Уместо у параграфу основног уговора установљене глобе од 1.- круне, долази 10.- динара.
Параграф 14.
Уместо последње реченице у параграфу 47.- основног
уговора о концесији односно у параграфу 1.- накнадног уговора од 7. марта 1910. која гласи: „За време трајања овог
уговора свака даља инвестиција такођер се мора утврдити,
на горњи начин.” долази ова реченица: „Свака даља инвестиција за време трајања овог уговора утврдиће се одлуком
Министра Грађевина на основу колаудације, која се мора
одржати после завршене градње”.
Параграф 15.
У параграфу 55. основног уговора о концесији изостају
ове речи: „Град има право, да у управу и надзорни одбор
овог деон. друштва именује по једног члана и свагдашња
главна скупштина деоничког друштва биће дужна, да од
стране града овако изаслане чланове изабере у управу, односно у надзорни одбор. Само се по себи разуме, да ће овај изаслани члан бити овлаштен и на преглед друштвених рачуна.
Параграф 16.
Цели § 56. основног уговора ставља се међусобним споразумом изван снаге, те се у место њега уврштава овај текст:
У претходном параграфу .-55 споменуто деоничарско
друштво тојест предузимач, даје граду почевши од 1. јануара 1926. год. на име удела 3 /три/ % од бруто прихода за
давану струју у сврху осветљења на територији града Новог
Сада, 1 % /један/ % од бруто прихода за струју у сврху преноса рада на истој територији 1 % /један/ од бруто прихода
трамваја.
Овај удео не припада граду од свих оних свота које се
односе на количину струја, коју су град или која његова установа и његов погон на крају пак властити погони и трамваји
предузимача потрошили.
Своту овог удела плаћа предузимач граду у месечним
оброцима и то до 20.-ог сваког месеца према обавезним приходима прошло месечног удела. Предузимач даје граду за
овај удео годишњу гаранцију укупно од дин. 300.000 /трихиљаде/ [!] динара тако, да ће уколико ове своте у месечним
оброцима исплаћене не би износиле у једној календарској
години све укупно 300.000 динара, уплатити мањак заједно
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са последњим месечним оброком. Дугови града према предузимачу могу се свагде одбити од месечних свота. Град је властан, да четвртгодишње контролише о свом трошку путем
комисије бруто приходе, ради чега је предузимач дужан да
му дозволи увид у дотичне укњижене податке.
Вредносна сразмера утврђена у параграфу 22. основног уговора /у параграфу 6. овог уговора/ између динара и
долара важи и за овај удео.
Комисију за контролу бруто прихода предузимачевог
сачињавају градски технички Саветник и два члана, која бира проширени градски Саветна једну годину дана. Референти су градски машински инжињер, један виши чиновник
градског рачуноводства и један изасланик предузимача.
Параграф 17.
У параграфима 55. и 58. основног уговора о концесији
утврђена надлежност Новосадског кр. Судбеног Стола прелази на новосадски кр. Окружни Суд.
Параграф 18.
Све друге одредбе основног уговора, који нису овим II.
накнадним уговором измењене, исто тако и све одредбе накнадног уговора склопљеног 7. марта 1910. између града и
предузимача остају непромењено на снази.
Параграф 19.
Овај II. накнадни уговор ступиће на снагу првог дана
оног месеца, који следи иза уручења владиног рескрипта
предузимачу о одобрењу, предпоставивши, да ће истодобно
ступити на снагу и истодобно склопљени II. накнадни уговор
о употреби земљишта /трамвајски/.
Параграф 20.
Овај је II. накнадни уговор истављен у два оригинална
примерка, један примерак припада граду, а клаузулом одобрења снабдевини други примерак предузимачу.
2./ Да се измени Уговор о употреби градског земљишта
склопљеног са Електричном Централом у Новом Саду 10. октобра 1908. са допунским Уговором од 7. марта 1910. помоћу
II. Накнадног Уговора који ће да гласи:
II. накнадни уговор о употреби земљишта.
склопљен с једне стране између града Новог Сада /у даљем
тексту овог накнадног уговора кратко „град”/ с друге стране
пак између новосадске протоколисане фирме Новосадско
Електрично Деоничарско Друштво као концесиона електричног трамваја постављеног на територији града Новог
Сада /у даљем тексту овог накнадног уговора кратко „концесионар”/ додат уговор о употреби земљишта./ у даљем
тексту овог накнадног уговора кратко „основни уговор о
употреби земљишта”/ потребним ради изградње електричног
трамваја, његовог саобраћајног одржавања, склопљених 10.
октобра 1908. првобитно између града и Будимпештанске
фирме Деоничарско Друштво за електрична и саобраћајна
подузећа, пренесеном на Новосадско Електрично д.д. и одобрено са владине стране, ради уступања јавних и осталих
земљишта која су градска својина.
Параграф 1.
У случају да предузимач жели проширити трамвајску
мрежу у Н. Саду, дужан ће бити да по одредби параграфа 2.
основног уговора о употреби земљишта затражи дозволу од
Министра Грађевина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.”
Параграф 2.
У параграфима 1.4.18. и 20 основног уговора о употреби земљишта изостају речи „кр. уг.” и остаје само назив
„Државне Жељезнице”. Станица државних жељезница.”
Параграф 3.
У последњој алинеји параграфа 1. основног уговора о
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употреби земљишта уместо установљених 200 /двеста/ круна има да се подразумева 2000.- /двехиљаде/ динара, у
параграфу 3. уместо установљених 10 /десет/ круна пак 100
/сто/ динара, у параграфу 5. уместо установљених 5 /пет/
круна 50 /педесет/ динара, а у параграфу 24. уместо установљених 100 /сто/ круна 1000.- /хиљаду/ динара.
Параграф 4.
У параграфима 5.6.10.13.14.16.17. и 31. основног уговора о употреби земљишта на место „кр. уг. Министра Трговине” долази свуда: „Министар Саобраћаја Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца”.
Уместо /кр. југ. Врховног Инспектората за жељезнице
и бродарство”/ параграфи 14.18. и 35. основног уговора о
употреби земљишта /долази свуда као надлежна власт „Министарство Саобраћаја Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца”.
У првој алинеји параграфа 10 основног уговора о употреби земљишта место предвиђених натписа на мађарском
језику долазе речи: „са натписима на српском језику”.
У параграфу 24. основног уговора о употреби земљишта
место „кр. уг. Министра Унутрашњих Дела” надлежан је „Министар Унутрашњих Дела Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца” а у параграфу 24. и 25. уместо „кр. уг. Министра Трговине” надлежан је Министар Саобраћаја Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца. Уместо дозвола „кр. уг. Министра Трговине” у параграфу 30 основног уговора о употреби земљишта потребно је дозвола „Министра Трговине и Индустрије
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца”.
Параграф 5.
У параграфу основног уговора о употреби земљишта
уместо наведених мађарских закона долази дотични закони
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Параграф 6.
У параграфу 20 основног уговора употреби земљишта
уместо А/а/х набројаних возних цена и одредби важиће ове
возне цене и одредбе:
а./ између жељезничке станице и ма које тачке у граду
било са прелазом, било пак без њега, за један пут 2.50 динара,
прелазна карта исто тако 2.50 динара.
в./ од станице на тргу Ослобођења, до артеског купатила и натраг, онда до Ченејске раскрснице у Темеринској
улици и натраг, надаље до Дунавске обале и натраг, на крају
до раскрснице у Жељезничкој улици и натраг 1.50 динара а
по прекорачењу свих набројаних граница возна цена износи
2.50 дин.
ц./ за ручни пртљаг смештен у крилу или под клупама
без узнемиравања осталих путника не плаћа се возарина,
ако му тежина није већа од 10 кг. Пртљаге који су тежи од
ових, или који се не могу сместити под клупама, или који
узнемиравају остале путнике, концесионар није дужан да
вози у путничким колима, али ако их ипак вози, дужан је
путник да плати по комаду целу возну карту.
д./ у случају ноћног саобраћаја, и то од 15. априла, до
15-ог октобра за време од 10 сати увече до пет сати у јутро,
а од 16 ог. октобра, до 14-ог априла за време од 9. сати увече,
до шест сати у јутру, могу се под а/ и ц/ горе установљене
возне цене двоструко убирати. Но на трамвајима, који се
крећу од позоришта после свршетка представе као и на
трамвајима који саобраћају од 4 сата ујутро до 11 сати на
вече према главној станици и обратно могу да се наплаћују
утврђене једностручне редовне цене.
Осим свих овде споменутих тарифних ставака, властан
је концесионар, да убере од путника од државног ерара свагда прописане таксене и друге пристојбе и евентуално калдр-
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марину и мостарину.
Све се возне цене оснивају на томе, да је 100 динара
1.76. долара. Ову ће вредносну сразмеру комисија тромесечно ревидирати и у колико би се показала већа разлика од
10 % према најскорије установљеној вредносној сразмери,
возне цене ће се заокруживши их на по 10 пара, снизити
или повисити.
Ову комисију сачињавају градски начелник или његов
заменик, један члан кога бира проширени градски Савет на
једну годину дана и један члан кога изашиље предузимач.
Тарифне ставке за подвоз терета регулисаће се тада,
када концесионар буде предузео теретни подвоз.
Параграф 7.
Последња реченица у параграфу 28. основног уговора о
употреби земљишта и у параграфу 3. накнадног уговора од
7. марта 1910. која гласи: „за време трајања овог уговора
свака даља инвестиција установиће се такођер на горњи
начин” мења се и гласи овако: „свака даља инвестиција за
време трајања овог уговора утврдиће се одлуком Министра
Грађевина на основу колаудације, која се мора одржати после завршетка градње.”
Параграф 8.
Прва алинеја параграфа 29. основног уговора о употреби земљишта остаје на снази а даље се одредбе овога параграфа међусобним споразумом стављају ван снаге и замењују овом одредбом: „град добива сваке године као свој удео
из трамвајског предузећа 1 /један/ % од бруто прихода тога
предузећа, /и то од бруто прихода возних карата/ која је
сума обрачунана заједно са сумом од струје осветљене и за
пренос снаге по одредбама параграфа 17. накнадног уговора о концесији.
Параграф 9.
Уместо кауције од К. 8.000.- /осамхиљада круна/, која
је прописана у параграфу 32. основног уговора о употреби
земљишта, служиће као обезбеђење за предузимачеве обавезе, утврђене у основним и накнадним уговорима о употреби
земљишта, кауција од вредносних папира у номиналном износу од дин. 80.000.- /Динара осамдесетхиљада/ У кауцију
се примају само они вредности папири, које је држава означита као прихватнике.
По истеку уговора има се ова кауција од дин. 80.000.предузимачу вратити без камате. За евентуалне глобе употребљену своту из ове кауције од дин. 80.000. дужан је предузимач накнадити у року од осам дана, рачунајући од дана,
када је одлука о глоби постала правомоћна.
Каматни купони кауције имају се издати предузимачу
када наступи случај њихове плативости.
Параграф 10.
Надлежност Новосадског Краљевског судбеног стола
предвиђена у параграфима 34. 37. основног уговора о употреби земљишта прелази на Новосадски кр. Окружни Суд.
Параграф 11.
Све одредбе основног уговора о употреби земљишта који нису измењени овим II. накнадним уговором о употреби
земљишта, исто тако све одредбе накнадног уговора о употреби земљишта који је склопљен 7. марта 1910. год. између
града и концесионара остају непромењено на снази.
Параграф 12.
Овај II. накнадни уговор о употреби земљишта ступиће
на снагу првог дана овог месеца који следи иза уручења владиног рескрипта концесионару о одобрењу, претпоставивши,
да ће истодобно ступити на снагу и истодобно склопљен II.
накнадни уговор о давању електричне струје.
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Овај II. накнадни уговор о употреби земљишта истављен у два оригинална примерка, један прописно таксиран
примерак припада граду, а са клаузулом одобрења снабдевени други примерак концесионару.
Уједно √сагласно са електричном д.д.√ изриче прош. гр.
Савет, да се овом решењу приложени и од обе уговарајуће
странке потписани уговор, који је преведен са мађарског,
има сматрати меродавним и уговор о концесији потписан
10. октобра 1908. год. прва допуна овога уговора који је прихватило и потписало д.д. Електрично Саобраћајно Подузеће
7. марта 1910. год. уговор о употреби гр. земљишта потписан 10. октобра 1908. год., прва допуна овога уговора који је
прихватило и потписало Д.Д. за Електрична и Саобраћајна
Подузећа 7. марта 1910. год.
Ово се решење има поднети на одобрење Министарству Унутрашњих Дела - Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број: 391.
адм. 42736, 49017 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г.
подноси по саслушању Економског финансијског Одбора
свој предлог у ствари наставничких хонорара Мушке и Женске Занатске Школе.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет сл. кр. Града Новог Сада одобрава
да се непредвиђени приход од 22.550.- дин. примљен од
Управе Мушке Занатске Трговачке Школе у Новом Саду у
име градске таксе за ослобађање шегрта гл. књ. под бр. 347/
760. и 1.750.- дин. примљених од Управе Женске Занатске
Школе од истих такса употреби за исплату наставничких хонорарних часова Мушке и Женске Занатске Школе за 1926.
год. с тим да Месни Занатско Трговачки Школски Одбор у
Новом Саду врати Граду ове своте, уколико прими предвиђену субвенцију за ову годину од Министарства Трговине и
Индустрије.
РАЗЛОЗИ
Министарство Трговине и Индустрије није, све до данас, исплатило субвенцију државну, предвиђену у ово годишњем буџету Мес. Зан. Трг. Школског Одбора за издржавање
занатске школе у Новом Саду. Да би се обезбедио правилан
рад ове школе и избегли поремећаји због неисплаћивања
наставничких хонорара, Проширени Гр. Савет изузетно одобрава горњи кредит, под условом да Мес. Зан. Трг. Школски
Одбор пожури исплату субвенције од државе и врати граду
горње своте.О чему се изводом из записника има известити Гр. Савет ради даљег поступка.
Референт: Никола Плавшић, гр. Саветник.
Број: 392.
адм. 15398 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 23. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у ствари молбе
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Народног Позоришта, да им се одобри употреба бараке у
Школској улици.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу мишљења правног, економског и финансијског одбора решава, да се Народном Позоришту уступи за позоришни декор и реквизите за
овогодишњу позоришну сезону, но наглашује, да град нема
могућности саградити нову бараку.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Миливој И. Вучетић, гр. Саветник.
Број: 393.
адм. 49800 од 1926.
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 преноса кредита /вирмана/ који је постао потребан између неких партија у току руковања домаће благајне у
год. 1924. и 1925.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је гр.
Савет, 1924. год. издао 1.500.000.- дин. више него што је
смео и од тога не праве питање, јер је свршена ствар. За пренос кредита је гр. Савет требао према параграфу 12. т. в./гр.
организационог статута тражити претходно одобрење. Од
када је ово представништво на управи а то је од 1925. год. је
прекорачење само за / 51.000.- дин. Ове године је прекорачење извршено због поплаве, и то је учинио одбор за одбрану
на основу статутарног овлаштења.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет установљује, да је руковање дом.
благајне у току 1924. год. било редовно, уколико су постигнути приходи покривали укупне издатке.
Поред свега тога, како код примања, тако и код издавања показивало се неко одступање, због чега је потребан
пренос кредита, наиме:
I. Према прикљученом исказу постигнут
је код прихода сувишак у износу од............... 1261.5783.63.[!]
II. Код расхода постигнута је уштеда
у износу од .......................................................... 1.148.941.84.
III. Код прихода постигнут је мањак
у износу од ............................................................. 897.013.73.
IV. Код расхода постигнуто је
прекорачење у износу од ..................................... 1500.094.35.
Према томе повољнији резултат, који је
постигнут на појединим партијама, износи ....... 1.410.520.47.
а неповољан резултат ............................. ........... 2.397.108.08.
т. ј. приходи су премашили расходе са Дин.......... 13.412.39.
Резултат руковања у 1925. год. био је много повољнији
од овога, наиме:
V. Према прикљученом исказу постигнут
је код прихода сувишак у износу од................... 1.079.277.95.
VI. Код расхода постигнута је уштеда
у износу од .........................................................1.180.200.03.VII. Код прихода постигнут је мањак
у износу од .......................................................... 1.028.955.53.
VIII. Код расхода постигнуто је
прекорачење у износу од ....................................... 137.055.64.
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Према томе повољнији резултат, који је постигнут на
појединим партијама износи.............................. 2.259.477.98.
а неповољан резултат ............................. ........... 1.166.011.17.
т. ј. приходи су премашили расходе са Дин.... .1.093.466.81.
Из ове знатне уштеде прош. гр. Савет решењем својим
под бр. 249/адм. 35206 од 1926. ангажовао је у сврху поправке калдрма неких улица, које воде према жељезничкој
станици 59.950.- а решењем својим под бр. 274/адм. 38240.
од 1926. за поправку, штете на насипу коју је проузроковала
поплава у 1926. год. 250.000.Према томе проширени гр. Савет на предлог фин. и
економ. одбора решава да се ангажује из осталих делова
уштеда:
1) За покриће трошкова око одбране од
поплаве у 1926. год....................................................327.315.2) а као покриће за отпис старих
дубиозних потраживања ранијих година............... 456.201.81
У погледу прекорачења кредита у току руковања дом.
благајне у 1924. и 1925. г. Проширени гр. Савет на предлог
финансијског и економског одбора решава, да се исти покрију путем преноса, кредита који је специфициран у прикљученим исказима, и у смислу горе наведеног.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број: 394.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г. подноси свој предлог и предлог одбора за финансије и прорачун
у предмету закључних рачуна за године 1921, 1922, 1923, 1924,
и 1925.
Одбор за финансије и прорачун града Новог Сада приступио је ове године прегледу закључних рачуна за године
1921, 1922, 1923, 1924, и 1925.
Радови, који су трајали 10 месеци довршени су концем
окт. ове 1926. год. У њима се одбор осврће на све гране пословања градске управе у горепоменутим годинама и подноси за сваку годину посебно отштампан извештај. Закључни
рачуни су отштампани и раздељени тек 24. децембра о.г.
Као одговор на примедбе финанс. одбора гр. Савет установљује, да се ове примедбе већим делом односе на формалну
страну руковања са гр. имовином као напр. да су поједине
набавке вршене без да су строго одржани они прописи, који
су се требали имати пред очима: даље да се готови радови
нису увек примали путем прописаних комисија, да су поједини радови вршени у домаћој режији без да их је незаинтересована комисија прегледала даље да је вршена исплата надничара без да су ови потврдили пријем исплате и томе слично.
Градски Савет насупрот ових примедаба позива се на
ове чињенице: Прописи, који се односе на набавке материјала и на радове око градске администрације, нису се већ за
време рата могли строго извађати и то из разлога што је не
само већи део чиновника него и подузетника и добављача
био на војној дужности. Поред тога је набавка разних потреба била ограничена, што је у опште познато. Услед ових околности код градске економије није било меродавно одржавање
формалности него могућност саме набавке. Ово стање се још
погоршало услед после ратних конјуктурних тежих прилика,
које стање ни данас није сасвим престало и погоршало се тиме, што су долазили нови чиновници којима је требало више
времена, да се упознају са статутима и закон. прописима
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што потврђује евидентно и та чињеница да је пододбор прош.
гр. Савета био само ове 1926. у положају, да попуни своју
законску дужност у погледу прегледа закључних рачуна од
1921-5. год.
Значи, да није улазио у оцењивање пословања градске
управе.
Оваква пракса и у најсређенијим приликама - где је савршена управа - мора неповољно утицати, јер значи напуштање сваке контроле.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, у име већине
финансијског одбора, која је ове извештаје саставила, вели,
да су они били већ октобра достављени гр. Савету и могао је
до сада учинити своје примедбе. Да би се могло прећи на
прорачун треба, да се сврши закључни рачун. Пориче, да је
дужност финансијског одбора, да поднесе предлог о разрешењу одговорних рачунополагача. У статуту стоји, да може,
али не мора дати свој предлог у погледу разрешнице. Финансијски одбор је испитивао факта а није улазио у оцену. Решење се препушта вишој власти. Уосталом према закону о главној контроли √прош. гр. Савет√ нема права, да доноси решење о давању разрешнице, већ то врши Главна контрола. И
њему су достављени приговори на извештај финансијског
одбора, који хоће да буде извина и оправдање зашто се тако
радило. Разјашњења ће од сваког одговорног рачунополагача
тражити. Главна контрола и она оцењује, да ли ће их уважити или не. У приговорима има и оправданих ствари. Позивају се на то, да су некоје примедбе биле предмет испитивања
анкетног одбора, и Управног Одбора, што је Мин. Унутрашњих Дела потврдило. Може бити, да нема дисциплинске али
да има материјалне одговорности. Код појединих ствари
изнесене су само, да се види начин руковања са градском
имовином. Тражи, да се у инвентар узме вредност буде √пред
гр. кућом са√ 25.000.- дин. а не са 5.000.- дин. Оспорава
исплате хонорара од стране града великим жупанима Милану Слиепчевићу и Милославу Ристићу. Нема закона да се
може из гр. касе плаћати хонорар држ. чиновницима а поготову, када су они позвани, да контролишу рад градске управе.
Приликом прегледа ће Главна контрола тражити разјашњења а сада нема разлога, да се ствар одуговлачи. Ово решење
ће бити стављено на јавни увид и сваки грађанин има права,
да дâ своје приговоре.
Јован Лакић, зам. градског начелника, вели, да 5 година нису прегледани закључни рачуни, није се водило рачуна
о раду гр. управе, није је нико критиковао ни подучавао а то
је јако утицало на чиновнике, морало је уродити неповољним
плодом. Што се тиче констатације већина се односи на градског начелника, гр. економско и мерничко звање и рачуноводство. Требало је, да су рачунополагачи лично дали обавештења у одбору приликом прегледа рачуна. Зато што то није
учињено у одбору требало би, да се и њихови одговори штампају и разделе свима. Одговоре су саставили сада већ пензионисани одговорни рачунополагачи и поднели их Савету тек
пре 12-14. дана, тако, да их Савет није могао прегледати.
Сада су се морали и они изнети, јер се неће да изгласа
прорачун без закључних рачуна.
Осећа моралну обавезу за рад проширеног гр. Савета.
Штампани извештаји, ако се не побију бацају сенку на рад
Савета. Моли, да се овај предмет ако се може - скине данас с
дневнога реда, да би гр. Савет могао светлог образа изаћи са
овим закључним рачунима. У питању је престиж гр. Савета
а мисли, да није ни прош. Савету стало до његовог рушења.
Радивој Бокшан, гр. Саветник, оспорава правилност
извештаја, јер га није потписао председник, у извештају се
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напада не само гр. Савет већ тешко оптужују и поједини
чланови гр. Савета. Скупштина би у смислу штатута требала,
да дâ разрешницу или не. Нападаји су врло тешки а време је
врло кратко, те се није могао саставити подробан реферат.
О сваком раду гр. Савета је извештавана гл. скупштина у
извештајима гр.- начелника. О злоупотребама нема говора.
Предлаже, да се и одговори на примедбе, штампају и разделе свима члановима прош. Савета.
Мита Клицин, члан прош. Савета вели, да нема места
узрујавању. Према закону о Главној Контроли даје разрешницу рачунополагачима Главна Контрола а не проширени гр.
Савет. То не може учинити проширени гр. Савет ни сад а ни
после 14. дана те зато нема смисла, да се ствар одуговлачи.
У Извештајима финансијског одбора нема нападаја већ само
констатација. Треба препустити ствар вишој власти па како
она реши онако ће бити.
Радивој Бокшан, гр. Саветник тражи, да се и одговор
на извештај финансијског одбора отштампа. Овде је у питању, да - ли је рад гр. Савета био поштен. Не слаже се са г.
Јованом Лакићем, зам. гр. начелника, да је гр. Савет радио
без контроле.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да је проширени гр. Савет крив што није вршио контролу. Остаје при своме предлогу, да се ствар уступи на решење вишој власти.
После овога је стављен на гласање устајањем прво предлог финансијског одбора за који је гласало 33. а затим предлог
референта за који је гласало 12. чланова проширеног гр. Савета.
Према томе је предлог одбора за финансије и прорачун
већином гласова примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет усваја извештаје одбора за финансије и прорачун о прегледу закључних рачуна гр. домаће
благајне и с њом скопчаних фондова за године 1921, 1922,
1923, 1924 и 1925 с тим, да се закључни рачуни за ове године заједно са инвентаром поднесу надлежној инстанцији.
На виши преглед и коначно одобрење а гр. Савет се упућује
да изврши све предлоге, који су садржани у извештајима
одбора.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број: 395.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 28. децембра о.г. подноси прорачун гр. домаће благајне и с њом скопчаних фондова за 1927. годину.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета, у целини прима нацрт прорачуна као приказ рада градског Савета. Град
у своме прорачуну за 1927. год. од 24,438.318.- дин. издатака има највише административних издатака као и до сада.
На здравство је предвиђено свега 330.371.- дин. За водовод
и канализацију није ништа предвиђено. Ми треба и мора, да
се старамо за развитак и напредак нашега града. За оправку
дунавске долме је такођер мало предвиђено и пита хоће-ли
то доста бити. Уједно пита, да ли се град побринуо за покриће од 1,900.000 дин. ако се буде морала спровести наредба
Министарства финансија о забрани наплате калдрмарине на
увезену и извезену робу. Све би таксе требало поново уредити,
јер их има врло великих. Са приходом од гр. инвентара није
задовољан. У инвентару гр. иметка за 1926. годину је иска-
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зано, да град има 101,843.216.45 дин. вредности и да тај
иметак не носи више од 2½ %. Приход гр. иметка би требало
дићи, што би морао проучити, један одбор стручњака.
Др. Радосав Илић, члан проширеног Савета, замера, да
у прорачун није - према наређењу Министарства Унутрашњих
Дела - унесена рубрика о резултату прорачуна за 1925. год.
да би се могло на основу резултата од три године установити
реалност прорачуна. Нису приложени прорачуни пензионог,
сиротинског фонда Окр. школског одбора и шегртских школа.
У прорачуну гр. домаће благајне види, да су унесени само мањци ових прорачуна. Поједине рубрике нису образложене а наиме њихово повишење или снижење.
Пита Од куда долази то, да је рачуноводство поднело
прорачун 7. септембра гр. Савету а тек данас долази он овамо на расправу. Прихваћа замерку предговорника и пита,
да-ли се гр. Савет постарао за покриће овога мањка, који износи 42 % приреза. Ово су му генералне примедбе и задржава себи право, да чини примедбе код појединих партија.
Предлаже, да се прорачун скине с дневнога реда и поново
расправи а да се изгласају дванаестине за месеце јануар и
фебруар. До 1. јануара 1927. год. не можемо ни тако имати
правомоћног прорачуна, јер он мора бити 15 дана стављен
на јавни увид а онда тек послат на одобрење.
Јован Лакић, зам. гр. начелника, вели, да је Министарство Финансија са 1. јануаром 1927. год. забранило убирање
калдрмарине на увезену и извезену робу, али се град ту послужио својим правом тужбе на Државни Савет и уједно је
упутио представку Министарству Финансија, да одустане од
спровађања ове своје наредбе. Пошто град до данас није добио одговор, то је ставио и ове приходе у прорачун. Увиђа,
да инвентар града не одговара потпуно и мораће га један
одбор проучити.
Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, вели, да су прорачуни од 7. септембра о.г. проучавали гр. Савет, Одбор за финансије и прорачун, и економски одбор, те није могао бити
пре готов. Стављен је 2. децембра о.г. 15 дана на јавни увид.
Г. Радослав Илијћ је могао доћи у гр. рачуноводство, да се распита како стоји са прорачуном, ако му леже на срцу градске
ствари. Рубрика с цифрама из закључног рачуна за 1925.
год. није испуњена, да се неби кварио преглед а и гр. Савет
је био ту руковођен штедњом. Остали прорачуни се расправљају, тек у детаљима.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да изнесени предрачун показује, да је град танких ребара. Приход
је 20½ милиона динара а остало 4 милиона дин. се покрива
прирезом. Па и тај приход од 20½ милиона дин. долази већином од такса. У инвентару је буда пред гр. кућом узета са
5000 дин. а решено је било, да се узме са 15.000.- дин. То ће
бити вероватно штампарска погрешка. Предлаже да се позове економски одбор, да сада на крају године прегледају
цео инвентар града. Гр. иметак мало носи; у њега су унете
све земље, које уживамо, и које не, путеви, рит и др. Наша
будућа политика мора бити, да се повећа иметак града и
снизи прирез. Зато се и намерава тако направити долма, да
буде одводњено неколико хиљада јутара. Моли г. градског
начелника, да не заборави пожурити код Министарства Финансија одобрење за склапање водне задруге. Ако добијемо
од електричне централе понуђену своту онда ћемо моћи смањити прирез на 80 %. Зато смо решили градњу куће у новој
улици, зато хоћемо, да преудесимо зграду Поштанске Дирекције за станове, зато смо ставили у погон фабрику гаса. Наш
приход од земље опада те морамо тражити нове изворе прихода. Ако буде укинута калдрмарина на увезену и извезену
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робу онда ћемо већ подићи прирез. Град се је послужио законским правом представке и тужбе. Пошто није дошло поновно
наређење, то град калдрмарину убира и на даље. Истина је, да
је у нацрту прорачуна требало бити и крајњи резултат 1925.
год. али се у овом случају може послужити закључним рачуном. Ни мало није одушевљен прорачуном. Прирез би требало
снизити бар на 50 %. Инвестиције се не дижу из прорачуна,
већ зајмом да се издатак раздели на више година. Калдрмисање се врши по програму. Водовод и канализација су потребни, али сада не можемо добити повољног зајма. За оправку долме ће се такођер узети зајам. У прорачуну је предвиђена само сума за редовне издатке. Предлаже, да се прорачун
прими, јер се неће ништа боље моћи створити. Таксе ће се
доцније изравнати. Примањем буџета имаћемо реда у кући
и једну бригу мање. 1925. год. имали смо 900.000.- дин. уштеде, 1926. се очекује око једног милиона динара. Ако сви фактори буду вршили своје дужности, ако ужи гр. Савет буде
хонорирао предусретљивост прош. Савета онда ће се моћи
приступити програму, да наш град буде богат и добро уређен.
Предлаже, да се у решење унесе, да сваки, чиновник има да
оправда своје вожње. Напослетку предлаже, да се у прорачун
унесе допринос електричне централе д.д. од 300.000.- дин. и
тако општински прирез смањи на 80 %.
Влада Влашкалић, члан проширеног Савета, вели, да
се води брига о малим стварима а на велике се заборавило.
Тако се не води брига о изградњи велике долме.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да је гр. Савет
учинио све, да се што пре конституише водна задруга. Запело је код Министра финансија, који није хтео, да потпише
пуномоћ за представника војног ерара, пошто му ствар није
била јасна. Садашња долма се може подићи, али нема смисла, јер је доњи део долме хрђав.
Влада Влашкалић, члан прош. Савета, приговара даље,
да долма није била проваљивана када је Хајм имао под закуп
велики рит. Ако се не подигне стална и сигурна долма наши
баштовани ће морати или се селити из Новог Сада или ићи у
службу. Фабрика гаса је прорадила али осветљава унатрашке.
Лампе гору онде где је већ осветљено, ал’ не гору онде где
није ни до сада било осветљења. Код Саве Ковачевића у улици је мрак. За фабрику гаса постоји неки одбор а ипак је
узет за фабрику ситан угаљ, који не може, да се употреби.
Тражи, да [се] садашња долма појача ако се може а против
тога је, да се иза темеринске капије подиже нова долма.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да је највећа
брига града, да урбарним начини велики рит. Садашња долма је дуга 6 ½ км. а нова ће бити много краћа. Ако у фебруару буде одобрен статут водне задруге одмах ће се приступити изградњи долме. Гасне лампе су запаљене рекламе ради,
да би се привукао што већи број претплатника. У улици код
Саве Ковачевића није монтирала електрична Централа, због
спора нашег са њом. У новом насељу иза Темеринске капије
ће се такођер спровести електрично осветљење премештајем
капије. Угаљ за фабрику гаса је лиферовао Крајачевић условно, он се решета и ситан ће му се вратити. До сада му је исплаћена само половина цене угља и цена за неупотребљиви
угаљ ће се задржати.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да сваки
може судити о делима других људи како хоће, али свечано
одриче, да се он бринуо само о малим стварима а да је превидео велике. Дужност је своју вршио како је која дошла.
Стручњаци су рекли, да садашња долма не ваља, већ да се
има подићи нова. Колико од гр. представништва зависи оно
пожурује ову ствар. Подизање друге одбранбене линије је
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овде решено. Моли, да се приме предложени прорачуни.
После овога је председник г. Јован Лакић, зам. градског
начелника одредио поименично гласање тако да они, који
примају предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина гласају са „да” а који га не примају да гласају са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране муниципалног већа:
Др. Мита Арадски, Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Велимир Бугарски, Мирко Влаовић, Ђорђе Гавриловић, Груја Грчић, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Др. Бранко Илић,
Мита Клицин, Сава Ковачевић, Јован Летић, Др. Коста Мајински, Милан Малетић, Др. Арсен Милутиновић, Ђока Мољац,
Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Милутин Ракић, Тома Ракић, Коста Симин, Јован Ћулум.
Од стране гр. Савета:
Предраг Клицин, Стеван Дамјановић, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Др. Петар Адамовић, Аладар Тришлер, Ђула Киш,
Андрија Патак, Ранко Славнић, Ранко Травањ.
Са „не” су гласали од стране муниципалног већа:
Лука Бајић-Миканов, Влада Влашкалић, Др. Радосав
Илић, Цвета Продановић.
Према томе је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Мите Клицина са 42 против 4 гласа примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада установљује прорачун гр. дом. благајне за 1927. год. овако:
ПРИХОДИ.
I. Закупнине од земље ...................................421.858.II. Из експедиције цигљане ................................1.825.III. Приход од шуме ...........................................40.000.IV. Градски Врт ...............................................155.000.V. Градско Шеталиште .....................................58.200.VI. Закупнине за употребу земљишта у
Унутрашњости града .................................................160.000.VII. Од пашњака...............................................130.000.VIII. Од станарине .............................................285.000.IX. Артеско Купатило.........................................12.500.X. Приход од кланице..................................1,207.200.XI. Од градских Регала .................................7,805.000.XII. Од права лова и риболова............................90.000.XIII. Од баждарења..............................................20.000.XIV. Приходи редарства ......................................60.000.XV. Камате активних главница........................644.510.XVI. Уконачење војске .........................................19.550.XVII. Државни допринос за издржавање
дунавског насипа ..........................................................1.603.XVIII. Здравствени приходи ..................................10.000.XIX. Порез на псе.................................................60.000.XX. Накнада извршених трошова
и затезне камате ........................................................240.000.XXI. Накнада грађ. одељка из
фонда за путеве ...........................................................87.765.XXII. Градски подвоз и улично ђубре ...................50.000.XXIII. Од Издавања марвених листова ..................30.000.XXIV. Градске преписне пристојбе ......................600.000.XXV. Приходи од државне потрошарине ...........702.000.XXVI. Принос трошкова за градњу
и одрж. јавних канала ...............................................293.500.XXVII. Разни и непредвиђени приходи...................40.000.-
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XXVIII. Матрикуларни приходи ...............................20.000.XXIX. Приход од „Штранд” купатила.....................15.000.XXX. Пристојба за мерничко поступање ..............10.000.XXXI. Приход од истављања записника ..............200.000.XXXII. Приход од промета станица ......................400.000.XXXIII. Принос од послодаваца
за шегртску школу.......................................................50.000.XXXIV. Приход од кућевласника за израду
и оправку тротоара ...................................................225.000.XXXV. Од таксе на играће карте
домине и билијар .......................................................100.000.XXXVI. Од таксе на улазнице „Штранда” .................50.000.XXXVII. Од наплате таксе за боравак
у јавним локалима после 23 сата.................................50.000.ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ.
XXXVIII. Зајам за уређење Кр. Марије ул.
из гр. фондова ........................................................1,730.000.XXXIX. Накнада држ. ерара за покриће
трошкова око калдрмисања нове улице на
лиману од жељезн. станице до дунавске улице ......2,988.000.XL. Зајам за калдрмисање.............................1,420.000.XLI. Од продаје старог асфалта.........................100.000.XLII. Удео града од електричне Централе
д.д. према §-у 56. концесионог уговора.....................300.000.ПОТРЕБЕ.
I. Берива Админ. чиновника......................1,791.284.II. Берива гр. послужитеља ............................391.288.III. Одело и припомоћ на одело гр.
намештеницима и послужитељима ...........................520.280.IV. Берива гр. дневничара ..............................630.553.V. Припомоћ гр. намештеницима који су
обавезни за осигурање у случају болести.....................35.000.VI. Канц. прибори............................................427.050.VII. Поштански и брзојавни издаци...................81.700.VIII. Шумски издаци............................................20.239.IX. Градска Башта...........................................154.548.X. Шеталишта и Тргови....................................57.370.XI. Изасланички издаци, подвоз
и дневнице................................................................100.000.XII. Одржавање гр. зграда................................144.414.XIII. Државни порез и пристојбени
јединачак ...................................................................566.000.XIV. Јавно осветљење ........................................253.477.XV. Калдрмисање града............................. 1,389.59Р.- [!]
XVI. Чишћење улица ..........................................620.561.XVII. Градски Мајур................................................2.200.XVIII. Одржавање Општих бунара и прелаза ......153.270.XIX. Одржавање долме и дунавске обале ..........372.516.XX. Премеравање гр. земље
и реабулација планова .................................................24.000.XXI. Пропуштање воде ......................................192.490.XXII. Одвођење Баруштина око града................378.363.XXIII. Издаци Баждарења......................................46.735.XXIV. Берива Редарствених чиновника
и намештеника ..........................................................688.762.XXV. Берива редара.........................................2,341.284.XXVI. Одело редарства.........................................262.970.XXVII. Редарствено оружје, опрема,
писарнички прибор и т.д ..........................................207.560.XXVIII. Издржавање редарствених коња ...............122.483.XXIX. Исхрана прогоњених и
привремено притворених ............................................30.000.XXX. Издаци лечничког звања............................309.031.-
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XXXI. Ветеринарски издаци ..................................21.340.XXXII. Милостиње ...................................................42.079.XXXIII. Припомоћ и добротворни радови ..............384.456.XXXIV. Опште занат. трговачка школа .................174.036.XXXV. Опште женске занатске школе ....................71.038.XXXVI. Отплата дугова и камате ...........................821.668.XXXVII. Парбени издаци ...........................................20.000.XXXVIII. Издаци војничке струке...............................29.000.XXXIX. Издаци потрошаринског звања ..............1,470.516.XL. . Издаци кланице .......................................621.453.XLI. Непредвиђени издаци................................250.000.XLII. Прорачунски мањак
сиротињског фонда ...................................................206.145.XLIII. Прорачунски мањак
мировинског фонда ................................................1,621.923.XLIV. Принос мировинском фонду........................50.000.XLV. Хонорар матичара .......................................12.000.XLVI. Субвенција народног купатила......................1.250.XLVII. Принос за милетићев
[!] споменик 1. рата......................................................50.000.ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ.
I. Уређење Кр. Марије ул ............................1,730.000.II. Градња нове улице на Лиману од
жељезн. станице до дунавске улице .......................2,988.000.III. Ново калдрмисање ..................................1,420.000.IV. Премештај Темеринске
и футошке капије ......................................................100.000.Главна свота потребна износи 24,399,924. дин. словом:
двадесетчетирмилијонатристодеведесетдеветхиљададеветсто
тинадвадесетчетир дин. а покриће 20,583.511. дин. словом:
двадесетмилијонапетстотинаосамдесеттрихиљаде петстотинаједанајст дин. Према томе мањак износи 3,816.413. дин.
словом: тримилијона осамстотинашестнајстхиљада четирстотинетринајст дин. који се има покрити са 80 % словом осамдесет постотака општинског приреза узевши за основу државни порез у износу од 4,500.000.- дин.
У вези са прорачуном гр. домаће благајне се установљује и прорачун
1/ гр. пожарне чете и то: издаци:
I. Берива особља............................................420.268.II. Одело подарника..........................................76.000.III. Прибори .......................................................63.970.IV. Ложење просторија ......................................11.155.V. Ануитет на зајам ........................................112.961.VI. Непредвиђени издаци....................................5.000.VII. За коначно измирење ................................154.186.Приходи су: ................................................843.540.2./ Градског пензионог фонда издатци са 1,689.923 дин.
приходи са 68.000.- дин. а мањак са 1,621.923. дин. словом:
једанмилијоншестодвадесетједнахиљада
деветстотинадвадесеттри дин. а који је мањак унесен у прорачун гр. домаће
благајне под партијом XLIII.3./ гр. сиротињског фонда са издатцима од 260.745. дин.
словом: двестотинешесетхиљадаседамстотиначетрдесетпет
дин. приходи од 54.600.- дин. словом: педесетчетир хиљаде
шестотина дин. а мањак са 206.145. дин. словом: (двесташестхиљадачетрдесетпет) дин. који је мањак унесен у прорачун гр. дом. благајне под партијом XLII.
У вези са прорачуном гр. дом. благајне су донесена и
ова решења:
У смислу чл. 26. Уредбе о принадлежностима гр. службеника, а с обзиром на скупоћу која влада у Новом Саду
град даје својим чиновницима гр. ванредни додатак према
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исказу, који се прилаже уз прорачун за 1927. год. с тим да у
колико који од чиновника буде аутоматски унапређен, у толико му се гр. ванредни додатак смањује.
Гр. начелнику Др. Милану Миловановићу се установљују принадлежности у укупном износу од 80.000 (осамдесетхиљада) дин. годишње с тим, да му по гласу „Уредбе” припадају
берива 1. категорије 4. групе, осим тога 12.000.- (дванајстхиљада) дин. у име старешинског додатка и остатак од 35.485.
дин. као ванредни гр. додатак.
Др. Милану Миловановићу гр. начелнику се признаје
оно време које је провео код новосадског Окружног Суда
уколико је био у сталној служби и о томе поднесе документа.
Градском начелнику се од 1. јануара 1927. год. обуставља исплата берива за послужитеља, пошто послужитеља не
држи.
Великом бележнику, великом ред. капетану, гр. Саветницима и гл. гр. физику се као шефовима оделења установљава старешински додатак од 8.000 дин. годишње а заменику гр. начелника и вел. капетану још посебан старешински
додатак од 2.000 дин. годишње. Стојану Стакићу приседнику
сир. стола остаје старешински додатак од 6.000 дин. годишње.
Заменицима шефова оделења и то Ђули Кишу, зам. гл.
рачуновође; Николи Лебхерцу гр. подбележнику 1. кл, Раденку Ракићу, зам. вел. капетана; Аладару Тришлеру, зам.
гл. рачуновође, и Рудолфу Штеслу вишем инжињеру се у име
ванредног гр. додатка се установљава 4.000 (четирхиљаде
дин.) годишње.
Водиоцима појединих оделења и помоћних звања као и
надзорнику спољних радова се установљава годишњи ванредни гр. додатак и то Стевану Хабербушу гр. рачуновођи
као вођи оделења рачуноводства за примање 3.000.- дин.,
Ранку Славнићу гл. архивару 3.000.- дин., Јосифу Пајцу гл.
благајнику 3.000.- дин., Андрији Јуришићу ред. капетану
као шефу изгредног оделења 3.000.- Ђорђу Радошевићу ред.
часнику као шефу обртног оделења 3.000.- дин. Андрији Патаку гр. рачуновођи као вођи персоналног оделења гр. рачуноводства 2.400.- дин. Александру Ђакову ред. капетану као
шефу ред. пријавног звања 1.800.- дин. Душану Цветнару,
гр. отправнику 1.800.- Николи Цвејићу ред. чиновнику као
шефу пасошког оделења 1.800. дин. Милошу Дотлићу чин.
грађ. одељка као надзорнику спољних радова 1.800.Оним гр. чиновницима, који су у погледу плата били
испод појединих служитеља и редара и то према положају и
квалификацији требали су примити већу плату а чија је плата тако мала била, да им није било обезбеђено ни најпростије
живљење установљава се ванредни гр. додатак годишње и то:
Душану Радуловићу ред. капетану 5.000.- Стевану Неранџићу гр. инжињеру 5.000.- дин. Вуји Шеши рач. официјалу 5.000.- Паји Бикару рач. официјалу 5.000.- Исаку Бркићу
благ. конт. 5000. д. Душану Михајловићу пор. оф. иц. 3000.
Анатолију Британовом рач. вежбенику 1.200.- дин. Родољубу
Маленчићу ред. конципијенту 1800.- Милану Вујићу, поч.
подбележнику с обзиром, да је преко 60 година и да му се
године, службовања, које је провео код појединих општина
нису могле урачуна[ти] - 1.800.- дин. Овамо спада и место
гр. архитекте, те би се има[о] посебан додатак за побољшање
његових плата дати.
Дневничарима, који су слушаоци факултета, даје се
због тога што имају бољу квалификацију од осталих, посебан
додатак од 3.000.- дин (трихиљаде) Дин. годишње и то: Павлу Фигуровском, Браниславу Ж. Вучетићу, Милану Тотовићу,
Нестору Грујићу и Славку Рунићу.
Ниже наведеним чиновницима према њиховој квалифи-
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кацији, положају и годинама службе се установљује разлика
између досадашње и припадајуће им категорије, групе и степена и то:
Ђорђу Политу, 1 командиру гр. пож. чете 3.000.- Ранку
Травњу гр. подбележнику II. кл. 3.292. дин. Станиславу Лазићу, адм. вежбенику 3.477. дин. Мити Смајићу, ред. чиновнику 1631 дин. Даринки Стојковић, бла. контролору гр. трошаринског звања 5032. дин.
Приложени исказ уз овај записник о коначнм разврставању свих гр. службеника уз ознаку броја година службе проглашава се дефинитивним разврставањем на основу „Уредбе”
о разврставању и принадлежностима гр. службеника. Ово
повишење берива и разврстање се рачуна од 1. јануара 1927.
год.
На предлог одбора за фин. и прорачун, који се је приликом прегледа закључних рачуна уверио да постоје велики
заостаци у наплати гр. потраживања и да гр. фискал није у
стању сам тај посао да посвршава гр. прош. Савет упућује
гр. Савет да одреди просторије и време за званичење гр. правозаступника у просторијама гр. куће како би био приступачан странкама а правне послове између града и појединаца
треба разделити на поступак градском фискалу и његовим
заменицима. У вези с овим гр. Савет решава да се гр. фискалу има дати старешински додатак само онда ако не буде
вршио приватну праксу а берива дневничара гр. фискала
могу се наплаћивати само у том случају ако се испуне услови
из § 141 гр. орг. статута.
Припомоћ на одело гр. чиновницима и служитељима са
за 1927. год. предујмљује у целини свакоме ономе, који се затече у гр. служби на дан 1. јануара 1927. год. и то: Ожењеним
чиновницима 4.000 (четирхиљаде) неожењеним чиновницима
3.000 (четирхиљаде)23 званичницима по 2.000 (двехиљаде) и
служитељима који не уживају одело у натури 1.500 (једнухиљадупетсто) Дин.
Ко иступи из гр. службе пре 1. јула 1927. год. има вратити половину примљене припомоћи на одело, а ко иступи
из гр. службе после 1. јула 1927. год. нема ништа да враћа.
Ко ступи у гр. службе после 1. јануара а пре 1. јула 1927. год.
припада му полугодишња припомоћ на одело, а ко ступи у
гр. службу после 1. јула 1927. нема права на припомоћ за
одело у овој години.
Употреба аутомобила и фијакерских кола има се правдати по одредбама - § 276 алинеје 6 и 7 гр. орг. статута.
Виши приход код кланице, који према издацима
износи 585.747.- дин. (петстотинаосамдесетпетхиљадаседамсточетрдесетседам) Дин. употребиће се за покриће губитка
кланице из година 1918. до краја 1925. год, који губитак
износи 1,378.369 дин. У вези с овим се решава да се у сврху
инвестиција у гр. кланици оснује фонд на тај начин, да ће се
од 1928. год. почев ставити у свакогодишњи прорачун гр.
дом. благајне одговарајућа свота.
Прош. гр. Савет по саслушању свога правозаступника
а на основу § 8. тач. Д. зак. чл. 20. из 1901. год. изриче да се
ово решење у волов [!] важном општем интересу има одмах
спровести без обзира на евентуалне призиве.
Ово се решење има одобрења ради подастрети Вишој
Држ. Власти.
О овоме се извршења ради гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
23

Треба: трихиљаде.
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Број: 396.
адм. 44111 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - призив Глише
Крстића, гр. друмара у предмету припомоћи на одело за
1926. год.
Предлог одбора је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет поништава решење гр. Савета и
уважава призив Глише Крстића, гр. друмара, те му установљује у име припомоћи на одело за 1926. год. своту од 1.500.(једнухиљадупетстотина) Дин. која је опредељена за гр. послужитеље.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број: 397.
адм. 37929 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог, да
се градским пензионисаним службеницима исплати у облику
припомоћи повишени додатци на скупоћу према решењу
Министарског Савета од 8. октобра 1924. број Д.Р. 107201
до одобрења гр. статута о пензијама.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Свима пензионисаним гр. службеницима и њиховим
удовицама, којима је пензија установљена пре 1. јануара
1926. године се повисују додатци на скупоћу према решењу
Министарског Савета од 8. октобра 1924. број Д. Р. 107.201
с тим, да се разлика исплаћује у облику припомоћи до одобрења гр. статута о пензијама када ће им се ово исплаћивати као редовна принадлежност према чл. 35 овога статута.
Ова се припомоћ има исплатити за време од 1. јануара
1926. год. у једној своти одмах а надаље у месечним оброцима на уобичајен начин а на терет рубрике XLII. тек када буде
одобрен статут о пензијама.
Ова се припомоћ за 1926. год. има одмах исплатити
без обзира на евентуалне апелате а с обзиром, да је Мин. Унутрашњих Дела наређењем бр. 1897 од 28. октобра 1925. одобрило, да се повишени додатци на скупоћу одмах исплате.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број: 398.
адм. 43268, 47681 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету продаје 363 кв. хв. гр. земљишта новосадској
продуктној Берзи ради проширења своје палате.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч је о продаји гр. земљишта то је г. Јован Лакић, в.д. гр. начелника одредио поименично гласање и то тако да они који примају предлог гр. Савета гласају са „да” а који га не примају да гласају
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са „не”.
Са „да” су гласали:
Од стране гр. Савета:
Предраг Клицин, Др. Стеван Дамјановић, Александар
Поповић, Миливој И. Вучетић, Др. Михајло Продановић,
Никола Плавшић, Станоје Михалџић, Др. Петар Адамовић,
Стојан Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Андрија Патак,
Никола Лебхерц, Ранко Славнић, Ранко Травањ.
Од стране муниципалног већа:
Др. Мита Арадски, Илија Аврамовић, Димитрије Бјелић,
Петар Брзак, Стеван Бркић, Влада Влашкалић, Ђорђе Гавриловић, Груја Грчић, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић, Мита Клицин, Јован Летић, Др.
Коста Мајински, Милан Малетић, Др. Арсен Милутиновић,
Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Коста Симин, Јован
Ћулум.
Са „не” није нико гласао.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу отписа Министарства
Унутрашњих Дела Оделења за Банат, Бачку и Барању бр.
18412/1924. којим се одобрава скупштинско решење донешено под бр. 66/адм. 17976/1924. продаје новосадској
продуктној Берзи даљих 363 кв. хв. гр. земљишта у сврху
изградње и проширења своје палате која се налази на раскрсници Дубровачког пута (Јерменска долма) и Војвођанске
улице према приложеном нацрту шрафирано са црвеном
фарбом - уз следеће услове:
1.) Површина гр. земљишта које сачињавају:
топ. бр. 4807/1. у површини од
13 кв. хв.
〃 〃
7982/34 у
〃
од 177
〃
〃 〃
8204/48 у
〃
од
82
〃
〃 〃
8210/2 у
〃
од
91
〃
Свега у површини од 363 кв. хв. с том примедбом, да
се грунтовно одмах може провести а у природи ће се само
онда предати када буде према регулационом плану данашњи
пут премештен и кад град свој садањи стари Мајур са садањег места одстрани. Купац пристаје да се ово ограничење
грунтовно спроведе.
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 безкаматне куповине натраг у посед узети.
3.) Цена је истом земљишту Дин. 100.000 по кат. јутру,
то јест 363 кв. хв. 22.687 динара и 50 пара.
4.) Купац или његов правни наследник обавезује се сносити половину трошкова око насипања и калдрмисања улица
поред целог фронта купљеног земљишта, а гр. Савет се обавезује да ће продато земљишта растерећено на купца превести.
5.) Купац или његов правни наследник је дужан при
градњи строго се придржавати услова, које му грађевне власти буду прописале и одговара за сваку штету која би из неодржавања ових прописа настала по град или грађанство.
6.) Купац се одриче сваког даљњег права повећања
кућишта, које му је било осигурано у 1. тачки одлуке прош.
гр. Савета доношење под бр. 66. адм. 17976 од 1924. год.
одобрене отписом Мин. Унутрашњих Дела, Оделења за Б.Б.Б.
бр. 18412./1924.
7.) Купац или његов правни наследник има све наредбе
које буду издале власти из здравствених разлога из обзира
јавне сигурности или сигурности од пожара о свом трошку
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тачно и хитно спровађати.
8.) Сви трошкови око склапања уговора, биљеге и пристојбе терете једино купца.
9.) Све спорове из ове купопродаје решава овдашњи
Срески Суд.
Ово се решење има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број: 399.
адм. 49400 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у ствари
стављања у погон 100 ком. уличних плинских лампи.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог Гр.
Савета и решава да се на постојећим уличним гас лампама
монтира 100 комада (сто) плинских грецин лампи тако, да
би се могло из тих улица електрично осветљење преместити
на периферије града.
За набавку потребних арматура одобрава се свота од
15.000 дин. (петнајст хиљада) и то нека се набави 100 комада код фирме Ерих и Грец у Берлину а потребних 100 комада апарата за палење и гашење нека се набаве код фирме
Бамаг у Берлину за своту од 50.000 (педесет хиљада) динара.
Ови издаци имају се покрити на терет прорачуна 1927. партије XIV/3. Осветлење града са плином.
Извршење се поверава Градском Савету.
Број: 400.
адм. 1583 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
предмету преноса кредита из партије XII. Одржавање гр.
зграда позиције 4. Одржавање водовода у гр. кући, ставке г.
снабдевање цевног спровода са ваздушним вентилом на
партију VI. Канцеларијски прибори позиције: 8. Осветљење
гр. куће, ставке б. набавка разних лампи за гр. просторије.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора
одобрава пренос кредита из партије: XII. „Одржавање гр.
зграде” позиције 4. Одржавање водовода у гр. кући ставке г.
снабдевање цевног спровода са ваздушним вентилом у износу од 4.800 динара, на партију VI. „Канцеларијски прибори”
позиције 8. осветљење гр. куће, ставке б. набавке разних
лампа за гр. просторије, пошто набавка ваздушног вентила
није потребна а како је Градски Савет одредио званичење и
после подне у партији за осветљење гр. куће није била предвиђена ова већа потреба.
Упућује се гр. рачуноводство, да овај пренос кредита
спроведе.
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Број: 401.
адм. 42867. од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун - свој предлог у
ствари отписа Министарства Унутрашњих Дела, Оделења за
Банат, Бачку и Барању од 8. новембра 1926. год. бр. 23512,
којим извештава, да потврђује решење Муниципалног Одбора
(Прош. Гр. Савета) бр. 117. скуп. 27169. адм. 1925. и истим
решењем установљени статут о доприносу послодаваца за
издржавање занатско-трговачке школе у Новом Саду.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет муниципалног града Н. Сада, као
Муниципални Одбор овим проглашује сходно §-у 11. зак. чл.
XXI. 1886. године, статут о доприносу послодаваца за издржавање опште занатско-трговачке школе у Новом Саду, потврђен од Мин. Унутр. Дела, Оделења за Б.Б.Б. 8. новембра
1926. год. под бр. 23512, и упућује Гр. Савет да учини потребне мере ради његовог увођења у живот.
О чему се изводом из записника има известити, гр. Савет ради извршења.
Број: 402.
адм.
После исцрпљеног дневнога реда Коста Симин, члан
прош. Савета предлаже, да се записничка захвалност изрази
Господи члановима проширеног Савета, који су сарађивали
на саставу прорачуна гр. домаће благајне и других фондова
за 1927. годину, и општински прирез смањили за 20 % и
који су били у одбору и успешно спровели ревизију услова са
електричном централом д.д.
Др. Радослав Илијћ, члан прош. Савета, је против тога,
јер није на дневном реду.
Груја Грчић, члан прош. Савета, се прикључује предлог
Косте Симина и предлаже, да ода признање и градским чиновницима, који су радили на прегледу закључних рачуна
гр. домаће благајне за год. 1921. до 1925.
Оба предлога су великом већином гласова примљени и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет у знак признања и захвалности
за напоран и несебичан рад члановима финансијског одбора,
који су сарађивали на састављању прорачуна гр. дом. благајне и с њом скопчаних фондова и прирез смањили за 11 % и
то ГГ. Мита Клицин, Др. Јефта Поповић, Јован Ћулум, Милутин Стојковић, Груја Грчић, и Ђока Мољац, надаље члановима одбора за контролу рада електричне централе д.д који
су сарађивали на ревизији √уговора√ склопљених са електричном централом д.д. и то ГГ. Мита Клицин, Дака Поповић, Груја Грчић, Др. Бранко Илић, Димитрије Бјелић, Др.
Јован Латинчић, и напослетку члановима одбора за финансије и прорачун као и градским чиновницима, који су сарађивали на прегледу закључних рачуна за године 1921, 1922,
1923, 1924, и 1925. и то: Мита Клицин, Јован Ћулум, Ђока
Мољац, Милутин Стојковић и Јефта Поповић.
О овоме се изводом из записника извештавају сва горе
именована Господа.
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Број: 403.
На крају дневнога реда је поднесена интерпелација Лука
Бајића-Миканова, члана прош. Савета, која гласи: Господину
Градском Начелнику Нови Сад. 1. Са болом у души и срцу
констатујем бедно и жалосно стање наших Новосађана Баштована (бостанџија) услед овогодишње поплаве, наши баштовани погођени овом поплавом кукају данас у сред зиме без игди
ичега и без ик[ак]ви средстава за живот. Уверен у ову бедну
слику а стим сам начисто да од глади ништа страшније није,
онда сам дужан као гр. представник да се обратим са овом
интерпелацијом г. Градском начелнику, да ми г. Градски начелник одговори у првој наредној седници која ће се одржати
30 о.м. да ли је вољан г. Гр. начелник томе бедном грађанину
у сустет изаћи.
II. Дали је вољан г. Гр. начелник ставити хитан предлог
проширеном Гр. Савету да изрече хитну доделу предвиђене
оштете.
III. Дали је тачно пошто се круже гласови по Новом Саду да је Америка послала помоћ пострадалима од поплаве и
колка је та помоћ.
У нади даћу добити одговор 30 овг. месеца остајем у Новом Саду, Са одличним поштовањем Гр. представник Лука
Бајић Миканов.
На интерпелацију је г. Јован Лакић, зам. гр. начелника
дао овај одговор:
Град Нови Сад је у свакој прилици доказао, када појединог грађанина или један део грађанства града снађе беда и
невоља, а нарочито онда, када се ради о онима, који су упућени једино на зараду од својих 10 прстију кад ове без своје
кривице снађе беда и невоља.
Доказала је то градска управа када је изделила у свим
правцима около града земљиште за куће бескућницима.
Доказала је то и 1924. године приликом последње поплаве, када је свима који су од поплаве страдали у својим арендама вратили уплаћену закупнину и још осим овога исплатили
сваком поједином по 500 динара по кат. јутру у име оштете.
Све ово учинила је градска управа с обзиром на бедно стање
поплављених ма да по лицитационим условима није била одговорна ни за какву елементарну штету, која би евентуално
снашла закупнике.
И ове године је градска управа до крајњих граница своје финансијске могућности бранила од необузданог елемента
Дунава иметак грађанства. Али нажалост у неједнакој борби
морала је подлећи утрошивши преко 2,000.000.- динара.
Осим тога град је изделио плацеве за изградњу кућа у
првом реду онима, којима су куће у поплављеном терену оштећене или порушене.
2.) На друго питање:
У погледу додељивања оштете настрадалима од поплаве упутио је Г. Велики Жупан Бачке Области под бр. 6169 од
29. августа 1926. године наређење градском начелнику, да
се у року од 8 дана детаљни спискови оних лица, која су од
поплаве претрпели штете на својим земљама (закупцима) и
то у циљу пружања оштете. Спискови су састављени са 208
убележења и отпослати Г. Великом Жупану у Сомбор.
Људи свакако умирени овим настојањем Г. Великог
Жупана се нису посебно и граду обраћали ради оштете. И ја
могу да изјавим да нема такових који су се јавили или подносили молбу ради оштете, те тако питање давања оштете ни
једаред и ни са које стране није покретано. Јер није било ни
конкретне молбе нити предлога поднесенога било са чије стране.
Сам подносилац интерпелације Г. Лука Бајић-Миканов,
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који је као градски представник уједно и члан економског
одбора није подносио у овом предмету предлог, а баш је било
прилике да се о томе питању поведе дебата у одборским седницама приликом састављања прорачуна за 1927. годину. И
баш ради тога, што интерпелант у својој интерпелацији не
износи конкретних јасних и тачних података о броју оштећених лица и величини штете нажалост није ни могуће да сада
ставим конкретан предлог, а уверен сам да ни сам интерпелант није у могућности да стави конкретан предлог који би
могао бити предлогом дискусије.
Једино би могао ставити предлог овај следећи:
1.) да се замоли Г. Велики Жупан, да хитно реши питање
давања отштете.
2.) Да се евентуално ово питање изда градском Савету да
га подробно [размотри] и после тога стави конкретан предлог.
3.) Што се тиче питања Г. интерпеланта дали је тачно
да је Америка послала помоћ за пострадале и колико је ова
помоћ у том погледу нисам могао од јуче до данас да добијем
аутентичних званичних података.
Лука Бајић-Миканов, члан прош. Савета, се не задовољава одговором. Интерпелати су се њему тек пре неколико
дана тужили и у седнице одбора није могао долазити јер је
био заузет својим пословима. Моли да [се] дигне и прирез ако
друкчије не иде. На културне цељи се издаје новац а за лебац
и огрев сиротињи нема. Лепо је, да је вел. жупан затражио
списак поплавом оштећених и добро ће бити ако помоћ дође
на лето. Ми пак морамо нашим грађанима одмах припомоћи.
РЕШЕЊЕ:
Одговор г. Јована Лакића, зам. гр. начелника се узима
на знање с тим, да гр. Савет на идућој гл. скупштини поднесе предлог у вези са интерпелацијом.
Број: 404.
Пошто је дневни ред данашње редовне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно сазвату редовну главну скупштину за оверовљење позива:
Миту Клицина, Др. Јефту Поповића, и Косту Живојновића, чланове проширеног гр. Савета за дан 29. марта у 4
сата по подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 24. марта 1927. год. у 4 сата после подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Никола Лебхерц, с.р.
√за√ вел. бележник.

Јован Лакић, с.р.
председник.
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Отварање
Усвајање прорачуна за 1926. годину
Помоћ Владимиру Дујановићу за довршење стуција
Пензија Тоше Ракића
Предујам школској општини
Жалба гостионичара због наплате таксе на раскош
Затварање
Отварање
Програм прославе стогодишњице рођења Светозара Милетића
Затварање
Отварање, пригодни говори и поздравни телеграми
Затварање
Отварање
Извештај градоначелника
Преглед газдинства града од МУД-а
Фабрика гаса
Градски грађевински статут (§ 36)
Таксе на биоскопске улазнице у корист Народног позоришта
Наплата градске таксе на биоскопске улазнице
Установљење школског приреза
Деоба земљишта код Темеринске капије
Деоба земљишта између Руске и Краљевића Марка улице
Регулациони план за жељезничарска кућишта између Каменичког пута и
Жељезничке пруге
Раздеоба земљишта на Кисачком друму преко пута Алмашког гробља
Смештање готовине сирочадске благајне на приплод
Продаја гр. земље поред Темеринског Друма за изградњу кућа за сиротињу
Издавање риболова под закуп
Установљење услова лицитације за издавање под закуп права лова на
територији града
Закључни рачуни сирочадске благајне за 1924. годину
Закључење седнице
Отварање наставка седнице
Продаја 187 к. ј. градске земље ослобођене Аграрне Реформе
Продужење монтаже сталног друмског моста
Оправка доњег одбрамбеног насипа између
Набавке одбранбеног материјала у случају поплаве
Пренос кредита*
Молба Мирка Штајнера за продају градског земљишта
Уступање земљишта за подизање Градинарско-Цвећарске школе
Бушење шест дубоких бунара
Преглед пословања електричне централе
Издавање у закуп градских пашњака
Затварање
Отварање
Извештај градоначелника о раду градске управе
Статут Творнице плина града Новог Сада
Измена градског статута о баждарењу
Репрезентациони додатак шефовима одељења
Услови за издавање стрводерских послова
Додатак на скупоћу градским пензионисаним службеницима
Молба Велимира Бугарског за проширење додељене парцеле за изградњу
пецаре
Молбе занатлија за продају земљишта ради изградње и проширења
радионица
Закључење седнице

У одлуци по овој тачки дневног реда помиње се стављање у погон шмрка на „Јосим-фоку” ради одводњавања Клисе и Слане баре.
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Плавшић
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Лакић
Плавшић
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Плавшић
Лакић

Плавшић
Лакић
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Отварање наставка седнице
Хитна питања - епидемија шарлаха
Продаја градског земљишта Хенрику Јунгу
Изградња калдрме од Жељезничке станице до Царинарнице
Молба Мирка Штајнера за продужење рока закупа за употребу градског
земљишта
Молба Димитрија Бијелића за опроштај закупнине
Молба Мите Грујића и другова за смењење закупнине за земљу због
плављења
Молба Љубице Туцаковић и др. за продају плаца и куће
Молба Јосипа Гајзлера за продају дела плаца
Молба Глише Сабљице за продају дела плаца
Молба Милке уд. Андрије Варићака за продају земљишта додељеног
њеном мужу
Постављање јавних бензинских станица
Молбе грађана да им се постави стаза и направи још један јендек
Услови лицитације за изградњу тротоара
Обнављање и оправка фабрике плина
Набавке горива, уља и мазива потребних у градским установама
Набавка и оправка жељезничког материјала за насипање Краљице Марије
улице и језера
Јавна лицитација за издавање под закуп права лова
Закуп права риболова на Дунаву и у Великом Риту
Јавна лицитације градских пашњака
Призив Душана Матића и Милоша Рогуље у вези са исплатом берива и
правом на пензију
Призив С. Бошњаковића против одлуке о исплати припомоћи за одело и
додатака шефовима звања
Призив Ранка Славнића против одлуке гр. Савета о исплати додатка
шефовима одељења
Призив Управе Руске Реалке против одлуке Гр. Савета о закупу просторија
фабрике плина
Молбе Јосипа Вајса и другова ради установљења дневнице
Жалба инжињера Лазара Савкова због решења гр. Савета о насипању нове
улице иза фабрике гаса
Молба Николе Плавшића за урачунавање стажа у државној служби и
приватној професији
Молба Јована Стејића, гл. физика, за урачунавање година проведених у
служби и исплату разлика
Молба Милана Вујића за урачунавање стажа
Молба Ранка Травња за урачунавање стажа
Молба Ранка Славнића за урачунавање стажа
Молба Стевана Дамјановића за установљавање припомоћи на одело
Молбе Стефаније Ботош за месно право за властиту кућу
Молба Ирме Егри за припомоћ за лечење и сахрану мајке
Молба Николе Плавшића за доделу чиновничког плаца
Исплата трошкова прославе годишњице рођења Светозара Милетића
Интерпелација Радована Вујошевића у вези са држављанством и
завичајношћу М. Лихтшајна
Интерпелација др Ђурице Недељковића у вези са епидемијом шарлаха
Затварање
Отварање
Отпис МУД-а у вези са пензионисањем Стевана Бошњаковића
Нацрт статута о осигурању градских радника
Измене статута о таксама за клање на гр. кланици
Програм прославе стогодишњице рођења Светозара Милетића
Издавање радова за калдрмисање Мађарске улице
Изградња Царинарнице у Новом Саду
Женска занатлијска школа
Премештање дрвара
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Молба „Фрушкогорца” д.д. фабрике шампањца за опроштај трошарине на
њихов производ
Продаја кућа сиротињи иза Темеринске капије
Молба Владе Веселиновића да му се дозволи продаја плаца и куће иза
Шулцовог млина
Молба Пере Максимовића да му се дозволи продаја плаца и куће на Сланој
бари
Повишења кредита рубрике „Изасланички издаци”
Трошкова направљени приликом дочека „Гајрета”
Молба Павла Татића за продају кућишта купљеног од града и саграђене куће
Молба Драгиње Манојловић да јој се снизи цена за кућуште продато за
изградњу јавне куће
Молба Јована Божића за додељивање месног права за ресторан у његовој
згради
Молба Савеза Војвођанских Индустријалаца за снижење калдрмарине на
увоз и извоз пшенице
Затварање
Отварање
Отпис МУД-а о поништењу решења проширеног Савета о пензионисању
Стевана Бошњаковића
Отписи министарстава у вези са фабриком гаса, предујам за оправку и
извештај о стању фабрике
Измена регулационог плана у Малом Лиману
Премештање дрвара
Накнадни кредит за рубрику „Изасланички Издаци.”
Укидање дела додатака др Жарку Стефановићу од његове пензијске
принадлежности
Статут о осигурању раденика
Молба Павла Татића ради дозволе за продају свога кућишта
Калдрмисање трга поред Жељезничке станице
Оправке на градској кући
Молба Триве Веселиновића да може да прода свој плац и саграђену
столарску радионицу
Кредит за намештање сталног машинисте код пумпе на Јосимфоку
Молба Станоја Михалџића за установљавање трошкова за селидбу из
Загреба
Предлог др Бранка Илића да се Николи Пашићу упути ловоров венац
поводом 80 година живота
Затварање
Отварање; говор Бранка Илића о С. Милетићу; предлог гр. Савета за
подизање споменика
Затварање
Отварање
Отпис МУД-а Оделења у вези са одређивањем пензије Душану Матићу и
Милошу Рогуљи
Измена пожарног статута - утврђивање „унутрањег рајона града”
Повећање броја редара и успостављање новог места командира градске
редарствене чете
Извештај градоначелника о раду градске управе
Одобрење лицитације за калдрмисање Мађарске улице до железничке
станице
Одобрење калдрмисања Камендинског и Клисанског пута
Понуда Дирекције Царина за зидање Царинарнице
Уступање земљишта Војвођанском Колу Јахача „Престолонаследник
Петар” за тркалиште
Молба Удружења Банкарских Осигуравајућих трговачких и индустријских
чиновника за продају плацева за изградњу кућа за становање
Подизање шупе над кантаром на „Рибњем Тргу”
Набавка центрафугалног шмрка са електромотором за ватрогасну чету

Редни број 95. је изостављен, можда у вези са скидањем три тачке дневног реда, како је одлучено под тачком 94.
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Трошкови „иншталације” телефонске станице за градске лекаре
Одобрење кредита за писаћу машину градског грађевинског одељка
Предлог буџета женског одељења занатлијске школе за 1926. годину
Прилог за занатлијску изложбу
Накнадни кредит за Милетићеву прославу
Измена регулационог плана за нову улицу, код куће бр. 86. у Жељезничкој
улици
Издавање оправке градске куће Илији Аврамовићу и друговима
Субвенција Обласном Савезу добровољаца
Молба Стевана Фодора да му се дозволи продаја кућу
Молба Јована Хибе да му се дозволи продаја плаца и саграђене куће
Молба Јосипа Колара да му се дозволи продаја плаца и саграђене куће
Молба Косте Богдановића да му се дозволи продаја плаца и саграђене куће
Молба Андора Валдмана „ради стављања у изглед завичајности града Новог
Сада”
Молба Стевана Суботина, бившег градског редара, за исплату отпремнине
Молба Михајла Кардоша, градског уручитеља, за установљавање личне
пензије
Увођење дактилоскопије у кривичном одељењу
Молба др Стевана Нинкова, гр. окружног лекара, за исплату припомоћ на
одело за 1926. годину
Извештај гр. рачуноводства да је исцрпљен кредит партије берива ред.
чиновника и намештеника
Одговор на интерпелацију Радована Вујошевића о издавању сведоџбе
завичајности Мартину Лихтшајну
Затварање
Отварање
Молба капетанији пристаништа у вези са превозом скелом
Разрешење Радована Вујошевића чланства у прош. градском Савету и
градским одборима
Поновно разматрање пензије Жарка Стефановића
Измена и допуна гр. статута о убирању градског пореза на раскош
Допис Главног Савета Српских Земљорадничких Задруга филијале о
смањењу камата на улоге града
Извештај о исходу лицитације одржане 25. маја на Великом Лиману
Молба Јосифа Исаковића за подизање резервоара за нафту и бензин, као
и станова, на Великом Лиману
Молба Стојана Продановића за продају сувласничког дела Ђоке Степановића
на парцели коју има са Стеваном Огњановићем
Расправа о молби Милке Варићак за продају плаца
Молбе др Антуна Гргинчевића и другова за дозволу да накнадно уплате
остатак куповнине
Молба управе Држ. Монополаза продају градског земљишта за изградњу
индустријског колосека
МолбаРафа Марића и другова за првобитно замену додељених парцела
Извештај о исходу лицитације за набавку летњег одела за градско
редарство
Молба Петра Стојадиновића за доделу парцеле од које је одустао Лазар
Јовандић
Одобрење кредита за оправку намештаја у канцеларији градског начелника
Молба Даринке Стојковић да јој се дозволи продаја плаца и саграђене куће
Молбе Живана Живановића и другова за доделу плацева иза Темеринске
капије за градњу кућа
Молба Славка Лучића да се њему продати плац на пустари „4 крајцаре”
пренесе на Бене Бечкехази
Пренос кредита за оправку керамита
Понуда фирме инжењера Соларовића из Београда за калдрмисање
предпростора пред Жел. станицом
Понуда фирме инжењера Соларовића из Београда за откуп старог асфалта
из Мађарске улице
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Набавка парне локомотиве и справа за ложење и понуда за лиферовање
ископаног материјала
Предујм за постављање клозета на гр. шеталишту
Исход лицитације за радове на насеобини „4 крајцаре”
Прорачун фонда за путеве за 1926/27. и распис лицитације за оправку
Клисанског и Камендинског пута
Молбе Стевана Летића и др. ради изградње обора
Понуда фирме инжењера Соларовића из Београда за калдрмисање
простора пред Жел. станицом
Молба Вуја Шеше ради припомоћи на одело
Молба Андрије Грујића за додељивање милостиње
Молба удовице градског редара Тоше Недића за припомоћ
Призив Видосаве уд. Милана Ђуришића против одлуке Савета којом се
одбија молба за исплату паушала на одело за пок. супруга
Молба Кола Занатлијске Омладине за хитну исплату субвенције за
приређивање изложбе
Молба др Јефте Поповића да се убудуће градски радови и набавке издају
путем лицитације изузев у оправданим хитним случајевима
Затварање
Отварање наставка седнице
Понуда фирме инжењера Соларовића из Београда за калдрмисање
простора пред Жел. станицом
Предлог др Михајла Продановића да се вођење дисциплинске истраге изда
Управном Одбору пошто су заинтересовани чланови гр. Савета
Затварање
Отварање
Обавештење о смрти члана прош. Савета Јована Свирчевића
Извештај градског начелника о одбрани од поплаве
Решења министарстава и допис Грађ. Дирекције у Новом Саду у ствари
калдрмисања улица
Улагање Гл. Царинарнице I. реда 2.859.661 динара из калдрмаринског
фонда општине новосадске
Затварање
Отварање продужне седнице
Извештај изаслатог одбора у ствари калдрмисања улица од железничке
станице до Царинарнице
Затварање
Отварање
Отпис МУД-а којом одобрава градске статуте о принадлежностима гр.
чиновника и пензионера
Пресуда Државног Савета у вези са пензионисањем др Жарка
Стефановића
Предлог Мите Клицина за измену одредбе градског организационог статута
о одржавању скупштине
Допис Дирекције Пошта и Телеграфа о отварању поште са телефоном на
Ченејским салашима
Молбе Славка Грујића и другова за продају земљишта за изградњу кућа
Жалбе угоститеља на установљене закупнине за летње баште
Молба Константина Цвејића да му се дозволи накнадна уплата друге рате
за додељени плац
Молба Андрије Мирковића да му се дозволи да прода започету градњу на
добијеном плацу
Молба Милана Зорића за промену додељеног плаца
Молба Бранка Чобанића и др. за продају плаца додељеног пок. Душану
Чобанићу и саграђене куће
Молбе Ђорђа Николића и Петра Јана да накнадно уплате куповнину за
додељене плацеве
Молба Милоша Стајића за отпис закупнине за градско земљиште на
дунавској обали
Жалба „Штранд” д.д. против одлуке гр. Савета о издавању земљишта у
закуп Кости Плавшићу
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15/IX

Молба Фрање Мондовића за три месеца допуста ради лечења
Призив Богдана Грозцића против одлуке гр. Савета у ствари припомоћи на
одело за 1926. годину
Установљавање пензије Јосипу Вајсу
Молба Андрије Јуришића за исплату селидбених трошкова из
Петроварадина у Нови Сад
Молба Максима Бошана за пријем у завичајност
Молба Роберта Шилингера ради стављања у изглед завичајности града
Новог Сада
Затварање
Отварање
Расписивање стечаја за калдрмисање улица од Жел. станице до
Царинарнице
Затварање
Отварање
Одобрење накнадног кредита за путне трошкове
Извештај сирочадског стола о обвезницама мађарског ратног зајма
Представка Министарству Финансија против решења о обустављању
наплате градске калдрмарине
Припомоћ Каменичанима пострадалим од провале облака
Тужба против решења о обустављању наплате градске таксе на улазнице
„Штранд” купатила
Одустајање Српске Трг. Банке Д.Д. од земљишта; Молба фирме Браћа
Крамер за продају земљишта
Издавања места за сталне бензинске станице
Молба Музичког Друштва у Новом Саду за новчану помоћ ради одласка у
Праг на свесоколски слет
Молба Управе Народног Позоришта у Новом Саду за субвенцију
Молба Удружења за бесплатно дељење хлеба за помоћ за подизање и
издржавање дечјег обданишта
Обрачун о трошковима дочека „Гајрета”
Молба А. Боцарића за новчану помоћ за довршење слике „Трагедија и
Слава Србије”
Молба Николе Степановића да накнадно уплати куповнину за градско
земљиште
Молба Тоше Перића да може да прода земљиште на које му је продато за
изградњу куће
Молба Мила Колаковића да може да прода парцелу са изграђеном кућом
Молба Лајоша Варадија да му се снизи закупнина за земљиште на којем
испред кафане поставља столове
Молба Мериме Нинков за смањење закупнине киоска у шеталишту
Издавање радова за изградњу тротоара
Расписа стечаја набавку угља и других потреба за фабрикацију гаса и за
употребу градских установа
Министарство одобрава допуну § 36. гр. статута
Решење МУД-а о измени § 42 грађ. штатута
Интерпелација Мите Клицина да се градски инжињер Рудолф Штесел
позове на свој положај
Затварање
Отварање
Одобрење лицитације за калдрмисање улица и простора пред жел. станицом
Молба Свештеничког Удружења за новчану помоћ за одржавање конгреса
свештеника
Молба Ђорђа Ж. Марковића за новчану помоћ за штампање споменице
добровољаца у Добруџи
Затварање
Отварање
Решење Министарства Грађевина о поништавању лицитација за
калдрмисање улица

Поновљени редни бројеви тачака дневног реда од 247. до
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Изостављен редни број 288.

Оправка привременог пута од Железничке станице
Издавања радова за бушење шест дубоких и пет плитких бунара
Затварање
Отварање продужне седнице
Извештај депутације и мишљење економског одбора о довршењу
калдрмисања улице од Жел. станице до Царинарнице
Затварање
Отварање продужне седнице
Решење МУД-а о одобравању исхода лицитације за калдрмисање улица
Затварање
Отварање продужне седнице
Извештај депутације у вези са калдрмисањем улица
Затварање
Отварање
Извештај о раду градске Управе за време од 1. јула
Проширени гр. Савет не узима на знање наређење МУД-а
Одобрење за измену неких параграфа градског орг. статута
Одобрење измене § 9 градског орг. статута
Одобрење измене гр. статута о баждарењу
Молба Милке Варићак за продају плаца
Нацрт статута Задруге за заштиту од поплаве Великог рита и ратног острва
Статут о осигурању градских раденика и извештај рачуноводства
Уговор о изградњи царинског магазина
Записник о продаји гр. земљишта у Доњој Шуми
Допис Хидротехничког одељка о избагерованом материјалу у зимовнику
Измена регулационог плана
Извештај о обрачуну трошкова за одбрану од поплаве и предлог хонорара
Изградња моста код приступа на нови дунавски мост
Прекид скупштине
Отварање наставка скупштине
Награде за рад на одбрани од поплаве
Молба Николе Плавшића за доделу плаца за градњу куће за становање
Молбе Петра Петровића и др. за доделу земљишта за изградњу кућа
Услови лицитације за набавку одела и ципела за градске редаре,
послужитеље и пожарну чету
Молба Јодног купатила за издавање у закуп односно продају „на вечито”
земљишта тзв. „трендепо”
Молба Пере Клокића за продају градског земљишта иза Каменичке капије
за изградње јавну куће
Молба Јанка Томашка за продају градског земљишта иза Каменичке капије
за изградње јавну куће
Извештај да је Бошко Прњајић одустао од додељеног земљишта а да је
добио плац иза Темеринске капије
Рада Аврамовић одустаје од земљишта продатог за изградњу радионице
чамаца, складишта и куће
Др Мита Арадски одустаје од продатог земљишта у Малом Лиману
Сима Пилишер одустаје од продатог земљишта за изградњу фабрике
картона
Извештај гр. рачуноводства о дуговању Душана Атанацковића и Милана
Попића за продато земљиште
Извештај градског рачуноводства о дуговању Српске Задружна Банка за
куповнину градског земљишта
Молба Јоце Максимовића да му се дозволи исплата кауције депоноване у
градској благајни
Изградња тротоара у разним улицама
Издавање радова оправке тротоара и колских путева и изградње нових
тротоара
Пренос кредита за изградњу канала на насеобини „4 Крајцаре” долми и
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одобрење колаудације
Молба Милана Мазалина за замену првобитно додељеног земљишта
Молба Ненада Ланцоша за замену првобитно додељеног земљишта
Молба Лазара Арадског за замену првобитно додељеног земљишта
Молба Проке Адамовића за замену првобитно додељеног земљишта
Молбе Ђорђа Ердељи и другова за доделу земљишта на Сланој Бари за
изградњу кућа
Молба Милана Обреновића за дозволу да накнадно уплати куповнину за гр.
земљиште које му је продато
Молбе Милоша Рогуље да прода земљиште које му је продато
Молба Балинт Балинта да прода свој плац и саграђену кућу
Молба Душана Гложанског да накнадно уплати остатак куповнине за
продато земљиште
Жалба Илије Павловића против одлуке гр. Савета којом се одбија молба за
доделу другог плаца
Призив Јована Каћанског и Паје Којића против одлуке којом је одбијена
молба за пренос права власништва чиновничког плаца
Молба Милоша Кузмановића за снижавање цене земљишта на половину
Молба Тиме Перића да прода земљиште које му је продато за изградњу куће
Жалба Олге Кугатове против одлуке којом се одбија молба за пренос права
закупа земљишта са будом
Молба Милоша Томашевог за отпис закупнине земљишта на којем је
постављао столове испред своје кафане
Молба Софронија Нацковића за отпис закупнине земљишта на којем је
постављао столове испред своје кафане
Молба Армина Бема за издавање грађевинске дозволе
Молба др Милоша Петровића за издавање грађевинске дозволе
Издавање лиферације угља, гасних цеви, калориметера и оправака
плиномера
Повећање броја чистача
Молба ред. вел. капетанства да се у прорачун унесе свота за зидање
чуварница
Молба удружења фијакериста, ковача, колара и шофера „аутотакса” да се
лимитира број „ауто такса”
Установљење пензије удовици главног физика др Јована Стејића
Установљење пензије Јосипу Вајсу, благајнику градског трошаринског звања
Молба Јована Попова, градског „оврховодитеља” за установљавање пензије
Молба Фрање Мондовића за даља три месеца допуста ради лечења
Молба Фрање Дирбека за четири недеље допуста ради лечења
Молба Дамјанке Страјинић за допуст ради порођаја
Молба Јелене Узон „ради стављања у изглед завичајности града Новог Сада”
Молба Магде Волф „ради стављања у изглед завичајности града Новог Сада”
Предлог др Јефте Поповића у погледу рушења буде пред градском кућом
Подизање зајма за покриће разних набавки из иностранства у 1922. години
Затварање
Отварање
Градоначелнички извештај за октобар
Статут градске штедионице
Закључни рачуни за 1921. годину
Услови лицитације за издавање под закуп чишћења и поливања улица
Молба трговачко-индустријске и занатске коморе за замену земљишта
Записник о продаји гр. земљишта у Горњој Шуми
Измена решења у вези са кредитом за покриће трошкова оправке творнице
плина
Издавање радова оправке старих и набавке нових плиномера
Молба др Миливоја Кирића да му се додели парцела првобитно био
додељена Душану Дудварском

Предмет и решење по овој тачки дневног реда односе се на плиномере, а расправа на питање долме.
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Предлог да се одузму плацеви од чиновника који нису благовремено
уплатили куповнину
Молба Проке Адамовића да се стави ван снаге одлука по којој треба да
плати за земљиште дато му у замену
Јован Гајер одустаје од земљишта које му је продато за изградњу
радионице за плетиво
Молба Леополда Флеша да се стави ван снаге одлука о отказу локала
закупљеног у сутерену градске куће
Молба Браће Крајачевића да им се опрости закупнина за земљиште за
кречану због поплаве
Извештај гр. рачуноводства да Марко Јанић дугује за продато му
земљиште; његова изјава да одустаје од земљишта
Молба Павла Бикара за исплату службених трошкова
Призив Милеве Манојловић против решења гр. Савета у вези са припомоћи
на одело за 1926. год
Издавање радова на насипима на основу јавне лицитације
Затварање
Отварање
Исплата аконтације за калдрмисање улица од Жел. станице до Футошке
улице
Лиферација угља за Творницу Плина
Затварање
Отварање
Наређења о избору посланика за Обласну Скупштину; питање пресељеља
седишта Бачке области
Отпис МУД-а о допуни градског статута о бензинским станицама
Питање употребе т. зв. „Трендепоа” - складиште гр. грађ. одељка
Изградња нове улице од Жел. станице до Дунавске улице
Кредит за изградњу улице Краљице Марије да би се осигурао саобраћај од
Трга ослобођења на Нови Мост
Рушење некадашње куће Игњата Марковића
Изградња куће за чиновничке станове
Исход лицитације за издавање стрводерских послова
Исход лицитације за набавку ципела и одела за гр. редаре, послужитеље и
пожарну чету
Трошкови сахране Јована Живојновића
Кредит за уређење насеља иза Шулцовог Млина и Видовданског насеља
Молба Гранд Хотела за повраћај куповнине уплаћене за продато
земљиште, те да им се као накнада за таксе да још једно земљиште
Отварање; говор Јована Лакића
Говор Мите Клицина
Говор др Јована Латинчића
Телеграми саучешћа и венац; делегација за сахрану
Затварање
Отварање
Градоначелнички извештај за новембар
Отпис МУД-а којим не одобрава измене гр. статута о наплати градске
прописне пристојбе
Измене и допуне статута Творнице Плина према отпису Министарства
Унутрашњих Дела
Молба др Душана Поповића за доделу парцеле у замену за одузету
парцелу која му је била додељена
Изградња калдрме на тргу Св. Јована
Молба Српско Трговачке Банке д.д. да на свом земљишту може поставити
свратиште за аутомобиле
Понуда зајма од око 150.000.000 динара Извозног Удружења Земаља
Чехословачке Републике
Молба Петра Јовановића за продају земљишта у близини творнице плина
за изградњу куће

Тачке дневног реда на свечаној седници у спомен Николи Пашићу нису нумерисане.
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Молба 7. пешадијског пука да се снизи прописана закупнина за земљиште
код државног монопола
Затварање
Отварање продужне седнице
Измене градског статута о такси за забаве
Установљавање кирије станара у градској кући на тргу Ослобођења 1
Молба уд. Милке Варићак да може да прода парцелу и саграђену кућу
Допуне Управног Одбора и других одбора
Установљавања припомоћи за погреб пок. Јована Живојновића,
некадашњег начелника града
Пренос средстава за принадлежности привремено ангажованих
службеника
Извештаји о прегледу закључних рачуна за 1921, 1922, 1923, 1924. и 1925.
годину
Измене уговора о концесији и о употреби градског земљишта склопљених
са Електричном Централом
Отварање друге продужне седнице
Одговор Јована Лакића на питање Берната Ернста у погледу такса које
наплаћује капетанија пристаништа
Решење Министра Народног Здравља о именовању Петра Адамовића за
градског главног физика
Измене уговора о концесији и о употреби градског земљишта склопљених
са Ел. Централом - наставак
Наставнички хонорари Мушке и Женске Занатске Школе
Молбе Народног Позоришта за одобравање употребе бараке у Школској
улици
Пренос кредита потребан између партија у руковању домаће благајне у
1924. и 1925
Закључни рачуни за године 1921, 1922, 1923, 1924. и 1925.
Предлог прорачуна градске домаће благајне за 1927. годину
Призив Глише Крстића у предмету припомоћи на одело за 1926. годину
Исплата градским пензионисаним службеницима повишених додатака на
скупоћу у облику припомоћи
Продаја гр. земљишта новосадској продуктној Берзи ради проширења своје
палате
Стављање у погон 100 ком. уличних плинских лампи
Пренос кредита из партије Одржавање градских зграда на партију
Канцеларијски прибори за набавку лампи за гр. просторије
Отпис МУД-а којим потврђује статут о доприносу послодаваца за
издржавање занатско-трговачке школе
Предлог Косте Симина да се изрази захвалност члановима прош. Савета
који су сарађивали на саставу прорачуна за 1927. год. и који су били у
одбору за ревизију услова са електричном централом
Интерпелација Луке Бајића-Миканова гр. начелнику због положаја
новосадских баштована (бостанџија) услед поплаве
Затварање
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