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ПРЕДГОВОР
Књига Записника Проширеног савета Града
Новог Сада из 1927. године представља шесту књигу
из едиције Зборника архивских докумената фонда
број 150. Градско поглаварство Нови Сад (1919–1941)
коју је Историјски архив Града Новог Сада започео
2013. године.1 Записници су вођени у једној књизи
која садржи 351 страну. Писани су машином са
изузетком седнице од 30. децембра која је писана
руком.
Проширени градски савет је у 1927. години
одржао 14 седница, десет редовних и четири ванредне. Редовне седнице одржане су 17. јануара,
17. фебруара (продужена 21. фебруара), 10. марта,
21. априла, 19. маја, 17. јуна (продужена 20. јуна),
18. јула, 25. августа, 4. октобра, 30. децембра. Ванредне седнице одржане су 30. маја, 9. јула, 31. октобра, 30. децембра (продужена 2. јануара 1928). На
дневном реду било је 437 тачака и три тачке у настављеној седници од 2. јануара 1928. године.
Највећи број тачака дневног реда се односио
на текући живот града и његових грађана: комунална питања, продаја плацева, наплата такси,
одржавање инфраструктуре, питање пензионисања градских службеника, захтеви за завичајност,
итд. Међутим, политичке (не)прилике у земљи, као
и знаци економског узлета Новог Сада до којег долази у ово доба, такође остављају значајан траг у
скупштинским седницама.
Према закону о подели земље на области из
1922. године, седиште Бачке области је требао бити
Нови Сад. Међутим, до успостављања седишта области није дошло ни у 1927. години, без обзира што
је током 1925. и 1926. слато више депутација и
представки надлежном министарству. Цела ситуација је веома погађала Новосађане, тим пре што су
1925. године изгубили статус слободног краљевског
града укидањем великожупанског звања. Нови Сад
је том одлуком заправо био деградиран у ранг среза. Др Јефта Поповић је поводом тог питања изрекао следеће: „Нови Сад је дубоко увређен у своме
поносу. Нови Сад, који је од вајкада високо носио
заставу просвете и уједињења Срба, који је први
изрекао присаједињење Србији, који је и данас
средиште целе Војводине у сваком погледу се ставља у ред провинцијалних вароши другога реда.
Нелогичан је разлог да се Сомбор одреди за седиште области јер да би иначе он изгубио свој значај,
не може бити разлог ни то, да у Сомбору има жупанијска зграда, јер бачка област је доста богата
па може себи купити или саградити потребну зграду“.2 Сматрајући то питање суштинским за економски и друштвени развој града, новосадски градски
оци ће се оштро супроставити решењу Министра
унутрашњих дела број 203/1927 о преносу седишта
Бачке области из Новог Сада у Сомбор и одлучили
су на седници од 10. марта да на то решење уложе
тужбу Министарском савету.3

Од економских питања, на дневном реду скупштинских заседања најчешће се разматрало о продаји градског земљишта; како за подизање стамбених објеката тако и за изградњу фабричких погона.
Одржавање привредног замаха, тражило је од градских власти активнију улогу у обезбеђивању услова
за даљи економски развој, било путем инвестиционих улагања, било олакшавањем решавања стамбеног питања грађана.
Продајом градског земљишта настојала се
ублажити несташица стамбених јединица. Истовремено, дешавало се да су се грађани молбама
обраћали градској управи да им дозволи продају
плацева и кућа саграђених на њима, пошто су се
приликом изградње доста финансијски исцрпели,
па нису били у могућности да одговоре својим платежним обавезама према граду. На предлог Алимпија Поповића, решено је да се за потребе сиромашног становништва подигну четири зграде на градском земљишту у Кисачкој улици између Руске улице и улице Краљевића Марка, са малим стамбеним
јединицама које би се састојале од собе и кухиње.4
За потребе инвестиционих улагања на седници од 17. фебруара, разматран је предлог о подизању амортизационог зајма. Зајам је требало да
буде искоришћен за изградњу приступа на нови
мост, изградњу двоспратнице у улици Краљице
Марије и за калдрмисање улица. Међутим, питање
зајма је расправљано и у наредном периоду и често
се наводило да није тачно прецизирана сума коју
треба задужити, као и то да није утврђено за шта
ће се зајам употребити. Коначна одлука је уследила
на седници од 20. јуна, када је одлучено да се подигне инвестициони зајам од пет милиона динара
код Државне хипотекарне банке са роком отплате
од 12 година, а као гаранцију градска управа је
ставила градске зграде (јодно купатило, градску
кланицу, кућу у улици Краља Александра број 13,
кућу у Школској улици у којој је била смештена
Дирекција пошта).5
За наставак економског узлета који Нови Сад
добија током двадесетих година, основана је градска штедионица. Штедионице су кредитирале грађане по релативно повољним условима. У оквиру
штедионица постојале су залагаонице које су давала кредите на бази накита и остале робе. Обзиром
да штедионица није имала свој капитал, Град је
требао јемчити за њен капитал па је Градски савет
на седници од 19. маја, за рад штедионице одредио почетни улог од два милиона динара. Управни
и надзорни одбор штедионице је биран из редова
Градског савета.6 Неколико месеци касније предложено је да се целокупан градски улог који се налазио код других новчаних завода на штедњи, повуче
и уложи у градску штедионицу.
На истој седници од 19. маја је разматран
предлог Генералне дирекције царина о изградњи
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царинског магацина. Решено је да се приступи
изградњи, а финансијска средства за градњу била
би коришћена из фонда за калдрмарину. Истовремено је било речи и о допису Дирекције Државне
железница у Суботици. Дирекција се обратила Градском савету са предлогом да се у Новом Саду изграде станови за железничке чиновнике и зграда дирекције. Одлучено је да се ступи у преговоре око
изградње и да се од Министарства саобраћаја
тражи гаранција за подизање зајма у висини потребних инвестиција. Зајам је требало да банка
одобри без сваке интабулације на градска имања у
колико Министарство саобраћаја гарантује ануитет за отплату овога зајма из станарине чиновника
односно за зграду дирекције путем редовног предрачуна Министарства саобраћаја.
Град је новчано помагао рад просветних и
установа културе. Тако је 21. априла као тачка
дневног реда разматрана молба Мушке државне
гимназије да им се одобри новчана помоћ за обележавање прославе посвећене Павелу Јозефу Шафарику, некадашњем директору гимназије. Одлучено
је да се гимназија новчано потпомогне уз образложење да је реч „о просветној установи која је дала
многобројне генерације интелектуалаца, и својим
радом у прошлости увек је чинила част Новом Саду.“7
Новосадска градска управа је била под строгом контролом владе. Први човек града и чланови
Проширеног градског савета нису били бирани,
него именовани од стране Министарства унутрашњих дела. Честе промене странака на власти на
државном нивоу које су обележиле двадесете година, одражавале су се на структуру градских власти.
Смене градских чиновника настављене су и током
1927. године. Решењем Министарства унутрашњих
дела број 204 од 3. јануара 1927. године разрешен
је дужности градоначелника др Милан Миловановић, а на место вршиоца дужности градоначелника је постављен Јован Лакић.8 Узевши у обзир да је
Лакићу в.д. функција градоначелника истицала
након шест месеци, Мита Клицин је у име Савета
предложио да се Министарству у Београд пошаље
захтев да се Лакић и званично изабере за градског
начелника. Тај захтев је цео Савет једногласно прихватио, уз акламацију „живео!“.9 Међутим, почетком
јула 1927. именован је за градоначелника Новог
Сада др Бранислав Борота, правни референт новосадске Продуктне берзе.10 На ванредној седници
од 9. јула, која је била је посвећена именовањима
новог градског представништва и градоначелника,
Бранислав Борота је у свом инагурационом говору
истакао: „Представљајући на етичкој основи тако
уједињене моралне снаге Грађанства, Славно представништво ће моћи својим ауторитетом улити у
душу сваког грађанина толико жељно уверење, да
се у овој Градској Управи ради само о добру читавог општинства, јер у њему сложно учествују представници свих слојева грађанства.“11 Истовремено
је на основу решења Министра унутрашњих дела
број 11248 од 25. јуна 1927. промењен и састав
Градског савета коме је повећан број представника
због пораста броја становника града. У новом градском представништву највише мандата добили су

Владини радикали док „Пашићевци“ уопште нису
били заступљени. Демократска странка је добила
двадесет и пет представника, а знатан број представника су добили и припадници националних
мањина. За нове чланове муниципалног већа именовани су: Јован Абрахам, др Мита Арадски, Милош Асурџић, Карло Ашенбренер, Живан Бегојев,
Живорад Богдановић, др Нандор Брезовски, др
Карло Вагнер, Стеван Вагнер, Милан Вајс, Фридрих
Вајс, Ђура Ст. Варшањи, Стеван Видак, др Вилим
Вилт, Фердо Влчек, Ђорђе Гачулић, Стеван Герих,
Јован Грковић, Јован Грозингер, Милан Грујић,
Коста Дима, Лазар Димић, Јоца Ђорђевић, Бернат
Ернст, Миша Жикић, др Радосав Илијћ, Паја
Инђић, Васа Јовановић – Вакин, др Ђура Јовановић, Пера Јовановић, др Владан Јојкић, Стеван Јониц, Јосип Јухас, др Армин Касовиц, Ђорђе Книпл,
Мартин Комлош, Димитрије Коњовић, Александар
Крстић, Станко Лазић, Младен Лалошевић, др Петар
Летић, Светислав Летић, др Нандор Лустиг, др Коста
Мајински, Стеван Маргетић, др Милан Матић, Милорад Матић, Никола Машић, Стеван Мијатовић,
Фрања Микић, Веља Миросављевић, Ђорђе Михајловић, др Људевит Мичатек, Ваја Мишковић, др
Васа Могин, Паја Ђ. Могин, др Славко Могин, Мита Мунћан, Божа Никетић, Андрија Палашти, Душан Перлић, др Фрања Перц, Стеван Писаревић,
Паја Пљачкић, Милан Попић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Дака Поповић, др Миливој Поповић,
Рацко Поповић, Стеван Поповић, Бела Профума,
др Миша Рајковић, Јован Ст. Сабо, Јован Савков,
др Јован Савковић, Милан Саратлић, Арнолд Секељ,
др Милован Секулић, Жарко Слепчевић, Стеван
Стефановић, Милутин Стојковић, Милан Суботин,
Максим Тепавац, Душан Трујић, др Славко Ћирић,
Фрања Фат, Лајош Хорват, др Јосиф Храшко, Фрања Цидлик, Станоје Шилић, Димитрије Бјелић.12
Седница је требала да има церемонијални карактер, али је на њој ипак дошло до међустраначких трвења. Др Радосав Илијћ, члан проширеног
Савета изјавио је, да у име своје и својих другова
подноси оставку на чланству проширеног градског
Савета, јер нису узете у обзир жеље месне организације клуба Народне радикалне странке, коју је он
заступао, и да ово представништво не представља
вољу народа. Др Милан Матић, члан проширеног
Савета, је као главни разлог неслагања Демократске странке око Боротиног избора, истакао да је
основни принцип у свим самоуправама, да самоуправе врше своје право преко слободно изабраног
представништва, а да је именовањем градског
представништва овај принцип повређен. Изјавио
је и да Демократска странка, није довољно заступљена у овом представништву, али је ипак вољна да
сарађује, јер сматра да ће тиме „осигурати веће
дело, а то је слободне изборе.“ Сличне примедбе је
изнео и Стеван Вагнер испред Немачке странке,
али је ипак поздравио новог градоначелника.13
Седнице новосадског Градског савета постале су
веома бурне, као ретко до тада, штавише,
претвориле су се у отворене политичке обрачуне.
Новосадску опозицију је посебно погађала чињеница да су власти по својој вољи именовале састав
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градског одбора и пензионисале градске чиновнике. И због тога су издејствовали да власти, одмах
по распуштању Народне скупштине СХС, а на
иницијативу демократа, распишу локалне изборе у
Новом Саду за 6. новембар 1927. године, прве и
једине који су одржани у међуратном периоду. У
Новом Саду је за општинске изборе пријављено
тринаест кандидатских листа. Биле су то: Социјал-демократска (први на листи Ђура Хаднађев), Радикална –„Пашићевци“ (Мита Клицин), Независна
радничка (Јован Орос), Демократска (др Милан
Матић), Самостално демократска (др Александар
Моч), Јеврејска (др Фердинанд Лустиг), Мађарска
(Бела Профума), Грађанска (др Стеван Адамовић),
Немачка (Вилим Вајс), Социјалистичка-грађанска
(Павле Татић), Радикална званична (Дака Поповић),
Грађански блок (Миладин Величковић), Радикална
–дисиденти (Радослав Илијћ).14
У предизборној кампањи било је речи о томе
како се „газдовало у новосадској општини“ и представљани су „комунални програми“ . Новосадски
„Пашићевци“ видели су у изборима прилику да се
одбаце лоши чиновници. У свом програму захтевали су пренос седишта Бачке области из Сомбора у
Нови Сад, а такође су предвиђали и бројне социјалне мере у корист најсиромашнијих грађана. Комунални програм социјалиста предвиђао је заштиту
сиротиње и грађанску равноправност, увођење
прогресивних приреза, изградњу радничких станова и друго. Самосталне демократе обећавале су гласачима уређење градских финансија, урбанистички
и привредни развој, те ревизију свих сумњивих уговора које је градска власт склопила.
Победу у Новом Саду су однели владини радикали који су од 80, добили 18 мандата, други су
били Мађари са 15, потом самосталци са 13, „Пашићевци“ са 8, Јеврејска странка са 5, Немачка са 4,
колико и демократе и радикалски дисиденти, док
су остале листе добиле по један или два мандата.
Сматрало се да су сви изабрани градски представници били угледни грађани што је „пружало гаранцију да ће се у будуће водити једна здрава комунална политика, која ће интересе града и грађана у
сваком погледу штитити и унапредити“. Нову градску власт образовала је коалиција „владиноваца“ и
Мађара, коју су подржавали Немци, Јевреји и демократе, док су у опозицији остали самосталци,
„Пашићевци“, и социјалисти.15
Прва седница изабраног градског представништва одржана је 30. децембра 1927. године и
поред тога што је опозиција уложила жалбу на резултате избора. Седници су присуствовали следећи
изабрани градски представници: од стране градског Савета: др Бранислав Борота, градски начелник, Јован Лакић, вел. бележник и зам. градског
начелника, Александар Поповић, Радивој Бокшан,
Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, др Глиша Марковић, Никола Плавшић, гр.
саветници, Др. Михајло Продановић, Др. Арсен
Милутиновић, Др. Коста Мајински, гр. правозаступници, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, др
Петар Адамовић, гр. гл. физик, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, зам. гл. рачуновође, Јосип Пајц, гл. бла-
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гајник, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, гр. рачуновође, Ранко Славнић, гл. архивар, Никола Лепхерц,
Ранко Травањ, Ђорђе Радошевић, гр. подбележници, Павле Инђић, сир. старатељ.
Од стране градског одбора: Давид Поповић,
др Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава Керац, Влада Влашкалић, Станко Лазић, Алимпије
Поповић, Мита Грујић, др Васа Могин, Мита Мунћан, др Ђура Јовановић, др Димитрије Арадски,
Живко Козаров, Жарко Слепчевић, Светислав Летић,
Ђока Гавриловић, Стеван Огњановић, Лазар Савков,
Бела Профума, Фрања Фат, Лајош Хорват, Изор Акс,
др Вилим Вилт, др Бодог Ковач, Габор Дицген,
Стеван Кечкеш, Мате Пасти, Ђорђе Варшањи, Јован Шипош, Стеван Богнар, Јован Сабо, Шандор
Томан, др Јован Латинчић, др Јован Ненадовић,
Лазар Миросављевић, Душан Ракић, Драгић Мијатовић, Милан Пањковић, Веселин Коларски, др
Радивој Каленић, др Бранко Петровић, Душан
Ружић, Глиша Бајић, Мита Клицин, Стеван Летић
– Митин, Лаза Милутиновић, Јован Милаков, др
Јефта Поповић, Младен Димитријевић, Јован Ћулум, Илија Аврамовић, др Фердинанд Лустиг, др
Матија Сатлер, Вилим Локер, Јулије – Јосип Кон,
др Оскар Циприс, др Радослав Илијћ, Миливој Матић, Глиша Марковић, Лука Бајић, др Милан П.
Матић, Живорад Богдановић, Арнолд Секељ, Вилим Вајс, Август Лице, Фрања Цидлик, др Миладин
Величковић, др Ото Кенигштетлер, др Стеван Адамовић, Ђура Хаднађев, Арпад Вертеш, Јован Орос,
Васа Јовановић, Павле Татић. Седници нису присуствовали, самим тим, ни положили заклетву
следећи чланови одбора: Коста Миросављевић,
Стеван Герх, Др. Коста Хаџи и Фрања Микић, што
ће урадити на следећој седници.
Градски одборници су положили заклетву следеће садржине: „Заклињем се, да ћу Владајућем
Краљу и отаџбини бити веран, да ћу се у раду Устава и земаљских закона придржавати, да ћу дужности свога звања тачно извршавати и да ћу градске
интересе савесно бранити и заступати.“16 Одмах по
полагању заклетве крећу „декларације“ опозиције,
Радослав Илијћ и Павле Татић сматрају састав градског одбора незаконит док се Управни суд не изјасни на жалбе које је опозиција упутила поводом
претходних избора. На предлог Даке Поповића и
46 одборника за новог- старог градоначелника изабран је др Бранислав Борота. Приликом избора
градоначелника чули су се и противни гласови, тада је Лука Бајић, члан градског одбора изјавио да
„је против избора Др. Бранислава Бороте за градског начелника, јер се заклео Хортију и као такав
не може бити на челу града где су били Милетић и
други Срби, који су за српство мучени и умрли.“17
Сличне ставове су заступали и Радослав Илијћ, Јефта Поповић, Миливој Матић и Коста Хаџи.
У свом обраћању градским представницима
градоначелник је истакао да је: „свестан високог
достојанства, који заузима поверењем градског
одбора. Свестан је ове огромне дужности, које су
скопчане са положајем на који је изабрат и зна да
их може извршити само у сарадњи са градским
одборницима. Захваљује на поверењу а трудиће се,
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да задобије и поверење оних који га још не познају. Неће да говори о својој личности, нека говоре
дела његова. Он цени рад свачији, који се извршава по властитом уверењу. Заветује се, да ће радити
на томе, да одржи добивено поверење и да прибави поверење и оних, који му то сада нису дали.“18
Последња седница, која због свог обима прешла и у
1928. годину, неславно је завршила. Због наводног
неслагања странака на власти и у опозицији око
чланова градских одбора, опозициони чланови изабрани на листама Александра Моча, Мите Клицина,
Радослава Илијћа и Стевана Адамовића изашли из
скупштинске дворане у знак протеста.

НАПОМЕНА
Приређивачи су израдили табеларни приказ
тачака дневног реда седница које су одржане у
1927. години. Записнике смо публиковали тако
што смо у потпуности задржали изворну
правописну форму, исправљајући само очигледне
словне грешке у тексту.

Напомене:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Записници Проширеног савета града Новог Сада из 1919. године, Нови Сад 2013. године
Тачка 11. Записника од 17. фебруара 1927.
Тачка 65. Записника од 10. марта 1927.
Тачка 386. Записника од 4. октобра 1927. године
Тачке 31. и 267. Записника из 1927.
Тачка 189. Записника од 19. маја 1927.
Тачка 108. Записника од 21. априла 1927.
Јован Лакић, правник, градски чиновник (Нови Сад, 1878 – Нови Сад, 1950)
Тачка 261. Записника од 20. јуна 1927.
Бранислав Борота, правник, градоначелник (Стари Бечеј, 1888 – Нови Сад, 1945)
Тачка 278. Записника од 9.јула 1927.
Присутни на Ванредној седници од 9. јула 1927.
Тачке 278. и 279. Записника од 9. јула 1927.
Више о политичкој ситуацији у Новом Саду у време избора 1927. године у Слободан Бјелица,
Политички развој Новог Сада између два светска рата, Нови Сад 2008, 53 – 57.
Исто.
Тачка 431. Записника од 30. децембра 1927.
Тачка 431 Записника од 30. децембра 1927.
Тачка 437 Записника од 30. децембра 1927.

Приређивачи

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 17. јануара 1927. год.
Председник : ЈОВАН ЛАКИЋ,
в.д. градског начелника
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник,
Предраг Клицин, гр. Саветник, Цветко Хорват, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. фискал,
Никола Плавшић, гл. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић гл. физик,
Стојан Стакић, приседник сир. стола, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Никола
Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гл. архивар, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Лука Бајић – Бајин, Стеван Бркић, Милан Вучков,
Ђорђе Гавриловић, Мита Грујић, Груја Грчић, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Бернат Ернст,
Васа Јовановић, Радован Каћански, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић, Стеван Летић, Др.
Коста Мајински, Лука Малетић, Др. Арсен Милутиновић, Ђока Мољац, Андрија Мудрох, Ђорђе Мунћан,
Др. Ђорђе Недељковић, Мита Мунћан, Јован Перваз, Никола Петровић, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Милан Саратлић, Милутин Стојковић, Јован
Ћулум, Др. Нандор Лустиг, Фрања Цидлик.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број 1
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 стављени на дневни ред ови предмети:
1./ Решење Министарства Унутрашњих Дела број 204 од
3. јануара којим се Др. Милан Милановић разрешава звања
и дужности градског начелника.
2./ Решење Министарства Унутрашњих Дела број 16218
од 28. децембра 1926. којим се Др. Милану Миловановићу
урачунавају 4 године и три месеца службе ван града.
3./ Решење Министарства Унутрашњих Дела број 16746
од 28. децембра 1926. и број 27201 од 29. децембра 1926. којим се Др. Милан Миловановић разврстава у I. кат. 3 групу.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ.
Број 2
адм.
Госпо. Јован Лакић, в.д. градског начелника, подноси
градоначелнички извештај за месец децембар 1926. год.
Мита Клицин, члан проширеног Савета примећује, да
данас на дневни ред није стављен одговор на интерпелацију
поднесену на прошлој гл. скупштини у ствари отштета настрадалима од поплаве. Предлаже, да се изрече, да ће се отштета
дати, да економски и финансијски одбор ову ствар узму у
претрес и на идућој гл. скупштини свој предлог поднесе.
После овога је усвојен предлог Мите Клицина, чл. проширеног Савета и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање извештај градоначелнички за месец децембар 1926. године.
У вези с извештајем пак решава, да се пострадалима
од поплаве да оштета из градске благајне.
Ову ствар имају економски и финансијски одбор узети у
претрес и на најближој гл. скупштини коначан предлог поднети.
О томе се извршења ради гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број 3.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јануара о.г. подноси предлог, да се према чл. 17 и 18 закона о Обласним и Среским Самоуправама изаберу 10 гласачких места у граду заменици председника, чланови бирачког одбора и њихови заменици.
На општу жељу је г. Јован Лакић, в.д. градског начелника претворио гл. скупштину у конференцију ради договора
која лица да се изаберу.
После довршене конференције је председник поново
претворио гл. скупштину, која је једногласно примила предлог Мите Клицина, члана проширеног Савета те је
РЕШЕНО:
Проширени градски Савет бира према чл. 17 Закона о
Обласним и Среским Самоуправама заменике председника
бирачких одбора.
И то:
За I. а. Предраг Клицин, гр. Саветник,
За II. a. Стојан Стакић, поч. Саветник,
За III. a. Радивој Бокшан, гр. Саветник
За IV. a. Др. Петар Адамовић, гл.гр. физик,
За V. a. Др. Арсен Милутиновић, зам. гр. физика,
За I. б. Миливој Вучетић, гр. Саветник,
За II. б. Никола Плавшић, гр. Саветник,
За III. б. Др. Душан Поповић, зам. гр. фискала,
За IV. б. Александар Поповић, гр. Саветник,
За V. б. Цветко Хорват, гр. Саветник,
Према чл 18. закона о Обласним и Среским Самоуправама се бирају за чланове бирачких одбора и то:
I. а. Мита Мунћан, члан проширеног Савета
〃
II. а. Груја Грчић,
〃
III. а. Андрија Мудрох,
〃
IV. а. Коста Симин,
〃
V. а. Фрања Цидлик;
〃
I. б. Др. Коста Мајински
〃
II. б. Јован Летић,
〃
III. б. Мита Грујић,
〃
IV. б. Петар Брзак,
V. б. Владислав Миодраговић 〃
Према чл. 18. закона о Обласним и Среским Самоуправама се бирају за заменика чланова бирачких одбора и то:
I. a. Лазар Балаш, члан прош. Савета
II. а. Милан Грујић,
〃
〃
III. а. Паја Јаковљевић,
〃
IV. а. Сава Керац,
〃
V. а. Сава Ковачевић,
〃
I. б. Милан Малетић,
〃
II. б. Ђорђе Мунћан,
〃
III. б. Др. Васа Могин,
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IV. б. Др. Нандор Лустиг, 〃
V. б. Марко Кузмановић 〃
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Миливој И. Вучетић, гр. Саветник.
Број. 4.
адм. 47237 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 – прорачун окружног
школског одбора за 1927. годину који је Министарство Просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Оделење за Основну Наставу под О. Н. Бр. 37830 од 2. XII.1926. одобрило, и
установило укупну своту прихода и расхода у овом прорачуну
са 1.162.200. дин.
Мањак овог прорачуна, који би се имао покрити са школским прирезом, износи 1.162.200. – Динара.
Ђока Мољац, члан проширеног Савета, предлаже, да се
250.000. – дин. узетих у прорачун за оснивање фонда за подизање нових школских зграда брише и да се о подизању
школских зграда брине сам град.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, пита, да
ли се може још жалити против решења Министарства Просвете, којим одобрава овај прорачун. Миливој И. Вучетић,
гр. Саветник, вели, да је већ закашњено, јер је одобрење прорачуна саопштено граду 11. децембра 1926. год. а одобрен је
2. децембра 1926. год.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, вели, да
ће онда појединци употребити своје право жалбе. Моли, да
се убудуће оваки акти одмах подносе прош. Савету или пак
да се сам гр. Савет жали против оваких аката, који су на
штету града. Требало би изменити чланове окр. школског
одбора; да су у њему само учитељи. Свота од 250.000.- дин.
има се уступити граду, који ће градити потребне школске
просторије.
Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, вели, да је замерка
оправдана, јер зграде за школу даје град.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да треба
сва наређења Министарства у року од 30 дана поднети прош.
Савету. Предлаже, да град представком замоли Министарство
Просвете, да брише своту од 250.000. – дин. под ставком 17.
за фонд за зидање нових и дозиђивање школских зграда и
ако буде наша представка уважена онда ће прош. Савет решити о употреби овога новца.
Јован Лакић, в.д. градског начелника, вели, да се чланови окр. школс. одбора бирају на три године и да се не могу
они сменити, ако сами не поднесу оставку. Овде пале примедбе ће он изнети на идућој седници Окр. школског одбора. Предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина је
једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима делимично на знање прорачун Окружног школског Одбора у Новом Саду за 1927. годину са мањком од 1.162.000. – Динара, те у сврху покрића
овог мањка установљава школски прирез за 1927. годину са
27% /двадесетседам/ узевши на основу државну порезу у
износу од 4.500.000. Динара.
Пошто према закону о народним школама је дужност
политичке општине да ставља на расположење школском
одбору потребне зграде за основне школе то прош. гр. Савет
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налази, да нема места унашању у прорачун окружног Школског Одбора за 1927. годину своте од 250.000. – дин. за фонд
за зидање нових и дозиђивање школских зграда, већ ће се о
томе убудуће град бринути. Због тога се упућује гр. Савет, да
хитно представком замоли Госп. Министра Просвете, да ову
ставку из прорачуна окр. шк. Одбора брише.
Прорачун окр. шк. одбора ће исплатити Окр. школском
одбору у месечним оброцима по одбитку своте од 250.000 дин
предвиђене под ставком 17.
Проширени гр. Савет по саслушању свога правозаступника изриче, на основу параграфа 8. т. б. XX. з. чл. из 1901.
год. да се ово решење има одмах спровести без обзира на
евентуалне апелате.
Ова одлука има се подастрети на одобрење Министарству Унутрашњих Дела Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
О томе се извршења ради градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 5.
адм. 374 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јануара о.г. подноси решење Госп. Министра Унутрашњих Дела број 204. од
3. јануара 1927. год, којим се Милан Миловановић, градски
начелник разрешава звања и дужности.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже да
се предлог надопуни тиме, да се против последњег става
решења поднесе тужба на Државни Савет и уједно употреби
права из параграфа 19. з. чл. XXI. из 1886. год. представком
умоли Госп. Министар Унутрашњих Дела, да овај део свог
решења укине.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина,
члана прош. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање решење Госп.
Министра Унутрашњих Дела под бројем 204. од 3. јануара
1927. год. којим се Др. Милан Миловановић, разрешава звања и дужности градског начелника с тим, да Др. Милану
Миловановићу не припада пензија, јер нема 10 година непрекидне службе код града а отпремнине су укинуте одлуком број 82/скуп. зап. 1924. год. према већ једном заузетом
становишту прош. гр. Савета.
Против последњег става решења Мин. Унутрашњих
Дела се има поднети тужба на Државни Савет и уједно употребити право из параграфа 19. зак. чл. XXI. из 1886. год.
представком умолити Министарство Унутрашњих Дела, да
овај део свог решења као незаконито укине.
О томе се извршења ради градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 6.
адм. 420 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јануара о.г. подноси решење Министарства Унутрашњих Дела – Оделење за
Банат, Бачку и Барању број 16218 од 28. XII. од 1926. год.
којим се Др. Милану Миловановићу урачуњавају 4 године и
3 месеца проведених ван службе града.
Др. Михајло Рајковић, члан проширеног Савета предлаже да се предлог Савета усвоји, износи како Др. Милан Миловановић, говори на зборовима, да град врло хрђаво стоји, да
садашња управа не газдује добро, да не штеди довољно, да
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се не стара за народ а он кратко време своје службе код града тражи, да му се одреди пензија.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, вели, да
је познато, да Др. Милан Миловановић, није био пре рата
држављанин некадашње Угарске и да у Србији није вршио
никакву јавну службу, већ је био обичан санитет вршио редовну војну дужност и за време рата је био у Швајцарској
док су друга браћа проливала за слободу Нашега Народа.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада не узима на знање
решење Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Банат,
Бачку и Барању под бројем 16218 од 28. децембра 1926. о
урачунавању година проведених ван службе града и решава,
да се против овога решења као на закону и градском пензионом статуту неоснованог и скроз штетног за град поднесе
тужба на Државни Савет у прописаном року из ових разлога:
1./ Неосновано је позивање Министарства Унутрашњих
Дела – Оделења за Банат, Бачку и Барању на X. зак. чл. од
1904. и LXV.зак. чл. од 1912. год. јер су се ови односили на
државне службенике а град Нови Сад је као муниципални
самоуправни град уређивао берива и пензије својих службеника статутом а на основу параграфа 3 и 77 зак. чл. XXI. oд
1886. год.
2./ Неосновано је и позивање на чл. 4. и 37. Уредбе о
пензији и т.д. коју је Министарство Унутрашњих Дела под
бројем 12991/1926. одобрило, јер ово одобрење није хтео
овај прош. гр. Савет, да узме на знање већ је против тога
поднео тужбу на Државни Савет, и тако ова уредба пошто
није њезино одобрење по пропису параграфа 11 зак. чл. XXI.
из 1886. објављено нема обавезну моћ за град Нови Сад.
3./ За град Нови Сад важе у погледу урачунавања година прописи параграфа 17. гр. пензионог статута, према
коме се може урачунати само оно време које је проведено у
градској служби без прекида у државној или муниципалној
служби, ако је прелаз у службу града био непосредан.
4./ Одређивање година службе спада према гр. пензионом статуту у круг рада градског представништва а не Министр. Унутрашњих Дела, као државне надзорне власти. Оно
не може вршити акта ниже власти, већ може потврдити непотврдити или променити акт ниже власти услед поднесене
жалбе или ex offo у овоме случају је Министарство Унутрашњих Дела прекорачило свој делокруг.
Број. 7.
адм. 418 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јануара о.г. подноси решење Министарства Унутрашњих Дела Оделења за
Банат, Бачку и Барању број 26746 од 28. децембра 1926. и
број 27201 од 29. децембра 1926. год. којим се Милан Миловановић, некадашњи градски начелник ad personam разврстава у I. категорију 3 групу.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, да
се и против ових решења употреби уједно и право представке
из параграфа 19. зак. чл. XXI. из 1886. год. Мин. Унутрашњих
Дела не може самовољно мењати наше статуте, већ само оним
начином, како се оно доносе.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада не узима на знање
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решење Министарства Унутрашњих Дела број 26748 од 28. XII.
1926. и број 2720 од 29. XII. 1926. год. којим се Милан Миловановић, некадашњи градски начелник разврстава ad personam у I. категорију 3 групу и решава, да се против ових град
послужи правом представке из параграфа 19. зак. чл. XXI. из
1886. год. правом тужбе на Државни Савет из ових разлога:
1./ Већ одлуком прош. гр. Савета од 23. августа број
82/адм. 26854 од 1924. је положај градског начелника разврстан у I. кат. 4 групу.
2./ Када је Др. Милан Миловановић именован за градског начелника изречено је у вези са прорачуном гр. домаће
благајне за 1925. год. да се положај градског начелника а не
ad personam Др. Милан Миловановић разврста у I. кат. 3 групу и то одлуком број 82 од 22. јула 1925. г.
Приликом састава градског статута о принадлежностима
гр. службеника, који је усвојен на гл. скупштини 29. децембра
1925. год. број 202/адм. 40079/од 1925. је положај градског
начелника разврстан у I категорију 3 групу. Ово није одобрило Министарство Унутрашњих Дела Оделења за Банат, Бачку
и Барању, већ је наређењем број 12991 од 3. јуна 1926. год.
уврстило положај градског начелника у I. кат. 4. групу.
Овај отпис, којим се потврђује гр. статут о беривима
гр. службеника и њиховом разврставању је проглашен на гл.
скупштини 21. јула 1926. решењем под бр. 200/адм. 23913
од 1926. Тако је статут о беривима и о разврставању гр. службеника постао правомоћан и тиме се стављају ван крепости
сва дотадашња решења и статути, који су уређивали берива
свих гр. службеника па и градског начелника.
Измена статута се врши на исти начин како се и доноси а не може га Министарство Унутрашњих Дела мењати без
знања овога града.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 8.
Пошто је дневни ред данашње редовне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвату редовну главну скупштину за оверовљење позива:
Миту Клицина, Косту Мајинског, Др. Милорада Попова,
чланове проширеног гр. Савета за дан 22. јануара 1927. год.
у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 22. јаунуара 1927. год. у 11 сати пре подне у бележничком звању
града Новог Сада.
Лебхерц с.р.
гр. подбележник

Јован Лакић с.р.
Зам. гр. начелника.

Оверава:
Др. Милорад Попов с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 17. а продужена 21. фебруара 1927. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ,
в.д. гр. начелника
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, зам. гр. начелника, Радивој Бокшан, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. гл. фискал,
Никола Плавшић, техн. Саветник, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гл. физик,
Стојан Стакић, приседник сир. стола, Аладар Тришлер, зам. гр. рачуновође, Ђула Киш, 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 већа: Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лука Бајић – Бајин, Димитрије
Бјелић, Стеван Бркић, Мирко Влаовић, Милан Вучков, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Груја Грчић, Вељко
Добановачки, Бернат Ернст, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Александар Нађ, Лука Летић, Стеван Мијатовић, Др. Арсен Милутиновић, Др. Васа
Могин, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Божидар Никетић, Пера Палковљевић, Јован Перваз,
Никола Петровић, Стеван Писаревић, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Стеван Радивојевић, Др. Миша
Рајковић, Тома Ракић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Паја Тодоровић, Јован Ћулум, Фрања Цидлик.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ гр. подбележник.
Број. 9
Председник Г. Јован Лакић, в.д. 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, а говорнике да бележи
Ранко Травањ гр. подбележник.
Уједно пријављује, да су накнадно стављени на дневни
ред ови предмети:
1./ Предлог гр. Савета у ствари продаје старог асфалтног материјала.
2./ Предлог гр. Савета у предмету кредита из поз. у поз.
у своти од 2.400. – дин.
3./ Предлог гр. Савета у предмету накнадно одобрене
лицитације радова око натовара и истовара вагонета при
земљорадњи за приступ на мост.
4./ Предлог гр. Савета у предмету повишења субвенције за Ченејску пошту.
5./ Предлог гр. Савета у предмету продужења закупа
риболова по молби Мирка Гроздића.
6./ Предлог гр. Савета у предмету молбе Славка Манојловића ради продаје плаца и куће на чин. насеобини.
7./ Предлог гр. Савета у предмету преноса кредита у
прорачуну гр. пожарне чете за 1927. год. са партије VI. Разне
инвестиције.
Др. Михајло Рајковић је поднео две интерпелације и то:
1./ о препису продатих гр. земаља.
2./ Зашто се молбе поднесене гр. Савету месецима не
решавају, поводом молбе бр. 36861/адм. 1926.
Пре дневнога реда ће се прочитати отпис Министарства
Унутрашњих Дела о разрешењу дужности 5 представника.

18

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 10.
адм. 5802 од 1927.
Градски Савет из своје седнице подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела број 2841/1927. којим се разрешавају звања и дужности гр. представници Др. Радослав
Илић, Лука Бајић – Миканов, Влада Влашкалић, Велимир
Бугарски и Стојан Продановић.
РЕШЕЊЕ:
Отпис Министарства Унутрашњих Дела се узима на знање.
Број. 11.
адм.
В.д. градског начелника подноси градоначелнички извештај за месец јануар о.г.
У вези са извештајем је прочитана и захвалница породице пок. Николе Пашића на израженом саучешћу и венцу
положеном на одар покојника.
На ово су сви представници одајући пошту великом покојнику, устали са својих места.
Др Јефта Поповић, члан проширеног Савета, узима на
знање градоначелнички извештај из којег се види, да град ради на калдрмисању и насипању уопште на унапређењу града.
Са овога места хоће да спомене и питање седишта Бачке
Области. Према закону о подели земље на области је седиште
Бачке Области Нови Сад, и насупрот овој одредби закона велики Жупан није пренео своје седиште у Нови Сад. У јесен
1925. год. је он покренуо акцију за пренос седишта области;
изабрата је била и једна депутација, која је била поверила Павлу Поповицком, народном посланику да одреди најзгоднији
дан за полазак. Из њему непознатих разлога депутација није
била отишла, али је представка одаслата јануара 1926. г. По
решењу гл. скупштине децембра 1926. је поднесена нова представка. Ни на једну нисмо добили одговор. Међутим је читао
у једном листу, да је Министар Унутрашњих Дела дао сазвати
обласну скупштину у Сомбор. Ово значи непоштовање закона
па и непоштовање устава тога темељ-закона наше државе.
Наша Управна власт ставља се изнад парламента, изнад Краља изнад суверена нашега. Нови Сад је дубоко увређен у своме поносу. Нови Сад, који је од вајкада високо носио заставу
просвете и уједињења Срба, који је први изрекао присаједињење Србији, који је и данас средиште целе Војводине у сваком погледу се ставља у ред провинцијалних вароши другога
реда. Нелогичан је разлог да се Сомбор одреди за седиште
области јер да би иначе он изгубио свој значај, не може бити
разлог ни то, да у Сомбору има жупанијска зграда, јер бачка
област је доста богата па може себи купити или саградити
потребну зграду. Ако то стоји до носиоца листе онда се ми новосађани питамо кога да бирамо за носиоца листе.
Предлаже, да се против решења о одређивању Сомбора
за седиште области поднесе тужба на Државни Савет, да се
против овог незаконитог акта наше Управне власти поднесе
протест Њ. В . Краљу; да се изашиље једна депутација, која
ће код Мин. Народног Здравља, Министра Унутрашњих Дела
и Министра Председника указати на велико незадовољство
Новог Сада, због непоштовања закона.
Коста Симин, члан прош. Савета, у вези са извешта-
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јем, указује на нехигијенско стање у нашим школама. Моли,
да се води више рачуна о хигијени на местима, где се налази
наш подмладак.
Др. Петар Адамовић, гр. гл. физик, вели, да он већ ради
на хигијенском прегледу целога града.
После овога је предлог Др. Јефте Поповића једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада дознавши да је
Министарски Савет решио, да се обласна скупштина Бачке
Области има за први сазив сазвати у Сомбор а не у законом
одређеном седишту Новом Саду са највећим незадовољством
и негодовањем види, да се наша извршна власт, која је позвана да извршава и штити закон, греши о њега и увређен у
своме поносу, да се мимоилази као данашњи економски,
културни и национални центар овдашњег Српства решава,
да ће свим расположивим средствима настојати, да седиште
области пренесе у Нови Сад.
У првом реду подноси тужбу на Државни Савет против
протузаконитог акта Министарског Савета о одређењу Сомбора за седиште области и уједно улаже протест Њ.Г. Краљу.
Надаље изашиља једну депутацију у Београд Председнику
Министарског Савета, Министру Унутрашњих Дела и Министру Народног Здравља као носиоцу листе новосадског округа, да тражи пренос седишта области у Нови Сад. Уједно у ту
сврху прош. гр. Савет шаље од своје стране једну депутацију. Умољавају се, да са депутацијом пођу гг. Мита Клицин,
Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Др. Васа Могин, Ђока
Гавриловић, Васа Јовановић – Вакин, Димитрије Бјелић,
Јоца Перваз, Коста Симин, Др. Александар Моч, Др. Јован
Латинчић, Др. Фрања Реш, Др. Нандор Лустиг, Др. Мита
Арадски, Др. Арсен Милутиновић. Од стране гр. Савета се
одређује у депутацију г. Јован Лакић, в.д. гр. начелника, са
једним Саветником.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 12.
адм. 3747 од 1927.
Градски Савет по саслушању економског финансијског
и правног одбора, подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела, Оделења за Банат, Бачку и Барању од 14. јануара
1927. год. којим извештава, да потврђује решење Муниципалног Одбора /Прош. гр. Савета/ бр. 370 скуп. /адм. 40187. из
1926. и истим решењем установљени статут о управи Творнице Плина.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада као Муниципални
Одбор, овим проглашује, сходно §-у 11 зак. чл. XXI. 1886. године, статут о управи творнице плина, потврђен од Министарства Унутрашњих Дела, Оделења за Банат, Бачку и Барњу
14. јануара 1927. године под бр. 672. и упућује Савет града
да га уведе у живот и спроведе.
О чему се изводом из записника има известити Гр. Савет ради даљег поступка.
Референт: Никола Плавшић, тех. Саветник.
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Број. 13.
адм. 1468, 47371 од 1926.
Градски Савет по саслушању економског, финансијског
и правног одбора подноси предлог у ствари отписа Министарства Унутрашњих Дела, Оделења за Банат, Бачку и Барању од 29. децембра 1926. год. бр. 26483/1926. којим потврђује решење /проширеног гр. Савета бр. скуп. 255/ адм.
41680/1927. и истим решењем установљени статут за подизање сталне бензинске станице.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ.
Проширени градски Савет муниципалног града Новог
Сада, као муниципални одбор овим проглашује статут за
подизање бензинских станица потврђен од Министарства
Унутрашњих Дела оделење за Банат, Бачку и Барању, од 29.
децембра 1926. под. бр. 26483/926 и упућује гр. Савет да
учини потребне мере, ради његовог увођења у живот.
О чему се изводом из записника има известити Градски
Савет ради извршења.
Број. 14.
адм. 27215 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – отпис Министарства Унутрашњих Дела којим одобрава решење проширеног гр. Савета, о допуни 36.§. грађевинског штатута.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ.
Проширени Градски Савет узима на знање, да је Министарство Унутрашњих Дела са решењем бр. 14687/1926.
од 5. јула 1926. одобрило допуну 36.§. гр. грађевинског статута о пријави завршења подножних зидова. Овај параграф
гласи:
Када је подножни зид односно терисана артија за изолирање влаге постављен, дужан је одговорни стручњак то
пријавити гр. грађ.одељку. Гр. Грађ. одељак пријаву убележава на грађевну дозволу и уједно се стара, да испита на
лицу места, да ли је грађевна линија, висина патоса, начин
зидања подножног зида и одговарајуће изолирање зидова
исправно проведено.
Зидање се може само у том случају наставити, ако инжињер гр. грађ. одељка изда уверење, да је условима друге
алинеје овога параграфа удовољено.
Ово уверење не тангира одговорност предузимача и
градитеља у погледу одржавања одређене грађевне линије и
висине.
Овај преглед, као и издавање уверења дужан је орган
гр. грађевинског одељка издати бесплатно.
Овај параграф ступа у крепост 30 дана од проглашења.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 15.
адм. 27213 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
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отписа Министарства Унутрашњих Дела којим одобрава решење проширеног гр. Савета, о допуни 42.§. грађевинског
штатута.
Дака Поповић, члан проширеног Савета, вели, да се
овом изменом грађевинског статута повишавају трошкови за
градњу и на тај начин спутава грађевна делатност. Жеља грађана је да се скину ове таксе. Не слаже се са овом изменом
статута, јер би требало тражити смањење такса за 1/4. Ако
се предлог усвоји онда тражи растерећење на другој страни.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се ово одобрење статута не публикује и тако неће моћи ступити на снагу, већ да се поднесе економском одбору с тим,
да уједно приступи ревизији свих грађевинских такса а на
идућој гл. скупштини поднесе скупштини.
Никола Плавшић, гр. Саветник, сматра такођер, да је
такса превелика, али зато не предлаже, да се укине, већ да
буде то максимална такса. Овим таксама је сврха, да се приморају градитељи, да материјал постављен на тротоару што
пре уклоне.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да се не
може измена прогласити и да се установљена такса сматра
максималном, јер је Савет после публиковања везан за утврђен текст.
Предлог Мите Клицина, члана прош. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада не проглашава одобрену измену §-а 42. гр. грађевинског статута, већ упућује
овај предмет економском одбору, да с тим у вези поднесе на
идућој гл. скупштини предлог о смањењу грађевинских такса.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 16.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету отписа Мин. Грађевина број 31927/1926. од 4. фебруара 1927.
г. у ствари инундационог моста од 30 метара.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да изнесени предлог, не даје јасну слику ситуације. Овај мост је животно питање за Нови Сад. У Министарству Грађевина постоји расположење, да се гвоздена конструкција инундационог
моста да граду. Постоји тешкоћа код референата. И са страна града је учињена грешка, Министарство Грађевина је на
рачун репарације поручило конструкцију, али је у име града
Стеван Славнић и пок. Др. Имре Марцековић потписао акт,
да граду није потребна ова конструкција. Они су то учинили
без питања градског представништва. На то је Мин. Грађевина ову конструкцију поклонило општини Лесковац с тим,
да изгради потребне стубове до 1926. године. Пошто то општина Лесковац није учинила, то ни Мин. Грађевина, није
према њој у обавези. Депутација града је изјавила у Мин.
Грађевина, да ће за ову конструкцију платити, ако је држава
не буде хтела бесплатно уступити. У најгорем случају ће град
морати купити нову конструкцију. Код поруџбина нам се
може десити, да мост буде готов а да нећемо моћи ићи на
њега. Град треба да приступи изградњи стуба и затим да узме
конструкцију, која се већ овде налази. Предлаже да се упути
гр. грађевински одељак, да изради предлог за изградњу сту-

22

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

ба најдаље до 15. марта о.г. Уједно пита када ће се моћи све
то довршити.
Никола Плавшић, гр. Саветник, вели, да за постављање
стуба треба отприлике 2 ½ месеца а за монтажу 1 месец. Уједно наводи шта би ти сви радови приближно стали град.
Даки Поповићу, члану проширеног Савета, је жао, да
ће бити добар пророк за навоз моста. Ако на време не буде
готов навућиће гр. Управа на себе оправдано огорчење Новог
Сада и горњег Срема. Град треба, да приступи изградњи стуба одмах било у властитој режији или путем лицитације. Када је стуб готов онда се може провизорно направити дрвена
конструкција. Надопуњује предлог Мите Клицина, да гр. грађевински одељак изради потребан елаборат и поднесе овамо
на одобрење.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели да стуб треба,
да се изради у режији, јер је ту потребан јак надзор.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се прими предлог у начелу. Уједно предлаже, да се гл. скупштина данас прекине и продужење закаже за 21. о.м. и донде
ће грађевински одељак разрадити потребне предрачуне и
нацрте.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, у вези са предлогом за одгађање гл. скупштине предлаже, да се за то време
пречисти и правна страна овога питања. Наиме какав је правни однос града према инундационом мосту а какав према
Лесковцу те како стоји ствар с Петроварадином. Ако је град
овај мост од државе добио онда га треба задржати, јер нико
нема права, да се у име града нечега одриче осим градског
представништва.
После овога је једногласно примљен предлог Мите Клицина, члана прош. Савета и
РЕШЕНО ЈЕ:
С обзиром, да је време одмакло, то се данашња гл. скупштина прекида и продужење одређује за 21. фебруар о.г. до
тога дана има гр. грађ. одељак припремити све потребне податке за решење питања изградње приступа на мост.

ЗАПИСНИК
вођен у продуженој редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 21. фебруара 1927. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ,
в.д. гр. начелника.
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др.
Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гл. гр. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан,
Др. Петар Адамовић, гл. физик, Стојан Стакић, приседник сир. стола, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа,
Ђула Киш, гр. гл. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко
Славнић, гр. архивар, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Милан Антонић, Лука Бајић – Бајин, Лазар Балаш,
Димитрије Бјелић, Марко Влаовић, Милан Вучков, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Вељко
Добановачки, Бернат Ернст, Васа Јовановић, Сава Керац, Мита Клицин, Др. Јован Латинчић, Александар
Нађ, Стеван Мијатовић, Др. Арсен Милутиновић, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Андрија Мудрох, Ђорђе
Мунћан, Божидар Никетић, Пера Палковљевић, Никола Петровић, Стеван Писаревић, Дака Поповић, Др.
Јефта Поповић, Стеван Радивојевић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Коста Симин, Милутин Стојковић,
Паја Тодоровић, Јован Ћулум, Фрања Цидлик.
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Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ гр. подбележник.
Број. 17
Председник Г. Јован Лакић, в.д. гр. начелника поздравивши присутну г.г. чланове проширеног Савета отвара за
данас сазвану продужну редовну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника поверава
Николи Лебхерцу, гр. подбележнику, а говорнике да бележи
Ранко Травањ, гр. подбележник.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ.
Референт: Никола Плавшић, тех. Саветник.
Број. 18
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету отписа Мин. Грађевина од 28. децембра 1926. број 31927/1926.
са дописом од 4. фебруара 1927. год. у ствари инундационог
моста.
Мита Клицин, члан проширеног Савета слаже се са предлогом, али да лицитацију одобри овај прош. Савет. Понуду
фирме за монтирање моста не може овако примити. Пошто
је извештен, да ових дана долази комисија Мин. Грађевина у
ствари овога моста, то да се саслуша и мишљење њихово.
Уједно нека се по томе предмету саслушају и наши стручњаци, то ће се решити заједно са издавањем изградње стубова у посао. Потребан новац ће се позајмити из градских
фондова.
После овога је предлог гр. Савета измењен предлогом
Мите Клицина једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању финансијског
и правног одбора узима на знање отпис Министарства Грађевина од 28. децембра 1926. год. бр. 31927/26. са допуном
од 4. фебруара 1927. под истим бројем и одобрава представку, коју је градски Савет 14. фебруара о.г. под бр. 4582/адм.
1927. упутио Господину Министру Грађевина и решава да
се: 1/ одмах приступи градњи стуба, који је потребан за
конструкцију инундационог моста од 30 м заједно са два
полукружна потпорна зида по предложеном плану гр. грађевинског одељка. С обзиром на велику хитност као и на
потребу да се ови радови изврше особитом техничком пажњом одобрава се одржање уже писмене офертуалне лицитације, на коју се имају позвати по гр. Савету на давање оферте ови новосадски предузимачи:
Инж. Тошић,
〃 Ст. Радивојевић,
〃 Дака Поповић,
〃 Алекс. Шумахер,
〃 Бела Штајгер
За отварање и преиспитивање ових оферата изашаље
прош. гр. Савет за засебан одбор из ових 7 лица:
Др. Мита Арадски, Димитрије Бјелић, Др. Миша Рајковић, Мита Клицин, Јован Ћулум, Јоца Перваз, и Илија Аврамовић.
Овај одбор биће саветодавни одбор градског Савета и
ставља му у дужност, да и за време градње води бригу да се
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ови радови на време и добро проведу. На основу мишљења
овога одбора издаће прош. гр. Савет ове радове.
Понуда фирме Клене и Галнов ради монтаже овога моста се има од стране стручњака проверити и истодобно са
горњим понудама поднети овом проширеном Савету на решење.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број. 19
адм. 46251/1926. 5899, 5897/1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. фебруара о. г.
подноси на основу мњења пензионог одбора – отпис Министарства Унутр. Дела под бројевима 24868 од 29. новембра
1926. број 14583 од 21. јануара и број 27573/1926. од 4. јануара о.г. у предмету пензије некадашњих ред. чиновника
Душана Матића и Милоша Рогуље.
Стеван Писаревић, члан проширеног Савета, пита на
чији предлог су пензионисани Душан Матић и Милош Рогуља
и да ли су били под дисциплинском истрагом. Ако се овако буде радило онда ће за пензије требати много више него данас.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да именовани нису пензионисани већ их је Мин. Унутрашњих Дела
разрешило дужности и звања. Пошто је Министарство Унутрашњих Дела решењем бр. 27573 од 4. јануара 1927. поништило своје решење број 24868 од 29. новембра 1926, то предлаже, да се сва три отписа узму на знање.
После овога је предлог Мите Клицина једногласно усвојен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узима на знање решење Министарства Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и
Барању под бројем 27573 од 1926. о томе да оно није надлежно за доношење решења о установљењу пензије некадашњим
редарственим чиновницима Душану Матићу и Милошу Рогуљи већ овај прош. Савет уједно узима на знање и отпис
број 14583/1926 којим извештава пр. Савет, да су ови гр.
чиновници разрешени звања и дужности по службеној потреби. На наређење број 24868/1926 се има известити Мин.
Унутр. Дела да овај прош. Савет не може установити пензију
именованима, јер ни стари гр. пензиони статут од 1915.
односно 1917. год. не предвиђа да неко може имати право
на пензију, ако је разрешен звања и дужности по потреби
службе. Одлуком прош. гр. Савета број 82/скуп. зап. 1924. је
установљено, да право на пензију припада гр. службеницима
тек после 10 година службе и именовани су служили код
града мање од 10 година. Како се око овог питања створио
правни спор, те се питање налази услед тужбе овога прош.
Савета пред Државним Саветом на решењу, то се уједно има
представком умолити Мин. Унутрашњих Дела, да одустане
од извршења овога наређења, број 24868/926 које је у осталом обескрбљено решењем број1
О томе се гр. Савет извршња ради изводом из записника обавештава.

1

У тексту записника је изостављен број решења Министарства унутрашњих дела.
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Број. 20
адм. 587 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету измене гр. организационог статута у вези са повећањем
броја чиновника у гр. грађевинском одељку.
РЕШЕЊЕ:
Предмет се сада скида с дневнога реда док нарочита
комисија Управног Одбора не прегледа рад гр. грађевинског
одељка. Ово се има извршити у најкраћем року тако, да се
најближој скупштини изнесе предлог.
Број. 21
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мишљења економског, правног и одбора
за финансије и прорачун свој предлог у предмету измене гр.
организационог статута у вези са повећењем гр. правозаступника.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада мења §§-136-142.
гр. организационог статута овако: иза §-а 136. да се уметне
нов наслов:
Градско Правозаступништво.
2.
Иза тог наслова, да се уврсти нов §, који ће носити број
137. а гласи овако:
„Градско правозаступништво сачињавају главни правозаступник и правозаступници.“
3.
Досадњи § 137 постаје § 138 досадњи § 138 постаје § 139
досадњи параграф 139 постаје § 140.
4.
Досадњи § 140 постаје § 141 и гласи овако:
Пословање градског правозаступништва у административним пословима одређује се упутствима које издаје гр. Савет.
У пословима сирочадским прописано је пословање
упутством које је издао Министар Унутрашњих Дела под бр.
128000/1902.
5.
Досадњи § 141 укида се у целини.
6.
После § 142 долази овај наслов:
Правозаступници
а иза тога долази:
§ 142 а/
Правозаступници помажу главном правозаступнику у
вршењу његових дужности по упутствима које у том погледу
издаје градски Савет.
Када је главни правозаступник из било којег разлога
спречен у вршењу дужности заступа га један од правозаступника, које одреди гр. начелник.
Градски начелник по саслушању градског Савета одлучује, којим ће се редом поверавати вођење парница и вршење
других правних послова гл. правозаступнику и правозаступницима.
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Одредбе §-а 139 гр. организационог статута важе за сваког гр. правозаступника ако је самостално водио и довршио
парницу, а уколико су чланови гр. правозаступништва сарађивали у истој парници, расподелиће се досуђени и од
парничне странке убрати парнични трошкови међу њих по
томе, колико је сваки од њих радио у дотичној парници.
Одредбе §-а 142 важе за оба гр. правозаступника.
У вези са овим се додаје и допуњује §-а 16 уредбе о принадлежностима овако:
У чл. 16 уредбе о принадлежностима гр. службеника,
одобрене отписом Мин. Унутрашњих Дела, Оделење за Банат,
Бачку и Барању, број 12991/1926. додељује се у чл. 15. под
насловом
„Чиновници I категорије“ као последњи став:
Главни правозаступник ако је вршио приватну праксу
ужива годишњу награду од 24.000 динара.
Правозаступници, ако врше приватну праксу, добивају
годишњи хонорар од дин. 6.000 без икаквих доплатака.
Ова награда важи све дотле док не наступи случај предвиђен у чл. 28. ове уредбе или док се не укаже потреба, да се
градским службеницима смање додатци на скупоћу у ком
случају ће се гл. правозаступнику и правозаступницима сразмерно снизити награда.
У уредби о принадлежностима гр. службеника долазе
свуда место гл. одветник и одветници речи гл. правозаступник и правозаступници.
У чл. 2 уредбе о пензији додаје се:
„Главни одветник и одветници, ако врше приватну праксу не могу бити чланови пензионог фонда.“
РАЗЛОЗИ
Креирање 2 правозаступничка места било је потребно с
обзиром, да су се послови гл. правозаступништва нагомилали у толикој мери, да их није у стању, да посвршава један гр.
правозаступник. Одбор за финансије и прорачун је прегледајући рачуне за године 1921-1925. утврдио, да има врло
много не наплаћених гр. потраживања и уз то много несвршених правних послова. Да неби град услед тога трпео штету одређују се за гр. правозаступнике овдашњи адвокати Др.
Арсен Милутиновић и Др. Душан Поповић, с тим да се између њих и гл. гр. правозаступника поделе парнице, које води
град и други правни послови.
Постављањем два гр. правозаступника неће гр. благајна бити оптерећена новим издатком, пошто је укидањем §-а
141 гр. орг. статута отпао издатак за дневничара код гр. гл.
правозаступника.
О томе се извештава гр. Савет извршења ради изводом
из записника.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 22
адм. 4974 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
молбе Удружења Хотелијера и Гостионичара у Новом Саду да
гр. Савет одобри удружењу, да може таксу на порезу на раскош за прековремени боравак у горњој паушалној своти од
50.000. дин. у 1927. год. наплатити.
Удружење у својој молби моли даље, да градски Савет
ослободи од плаћања казне све оне гостионичаре, који су за
прековремени боравак кажњени, а до сада, нису наплатили.
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Градски Савет расправљајући молбу Удружења Хотелијера и Гостионичара у одложеној својој седници од 3. јануара
ове 1927. год. решио је:
да обзиром на околност да је Министарство Унутрашњих
Дела још 29. маја 1926. год. под бр. 13051/1926. препоручило Градској Управи, да са Савезом гостионичара сачини
нагодбу у погледу паушалног откупа плаћања тога пореза:
даље да је Министарство Унутрашњих Дела актом својим од
7. јануара 1926. год. под бр. 13698/1926. поново препоручило гр. Управи, да нагодбу у погледу паушалног откупа на
раскош што пре склопи са заинтересованима, то градски
Савет да би задоста учинио захтеву Министарства Унутрашњих Дела с једне стране, с друге стране обзиром пак на ту
околност, да гр. статут предвиђа и паушалну наплату, који
се штатут налази на одобрењу код Министарства Унутрашњих
Дела, а који ће несумњиво бити и потврђен Градски Савет
уважио је први део молбе Удружења, који се односи на плату
таксе на раскош у паушалној своти и изрекао је:
Да од стране гостионичара понуђену паушалну своту
на раскош за 1927. год. у износу од 50.000. – дин. прими
пошто сматра, да је понуђена свота довољна а нарочито пак
пошто овим чином отпадају трошкови око надзирања локала, као и трошкови око набавке тисканица, као и то да ће са
паушалном свотом коју је удружење понудило осигуран бити
приход, који је у буџету за 1927. год. прелиминаран.
Други део молбе удружења који се односи на опрост
казне није могао гр. Савет уважити, пошто гр. Савет није
надлежан да поднесене жалбе кумулативно реши пошто се
жалбе законитим путем имају решити.
Економски, финансијски Одбор разматрајући све списе по овом предмету и уверивши се о томе, да је одлука гр.
Савета донесена под бројем 47549/1926. по град корисна,
усваја предлог гр. Савета који се предлог подноси Проширеном гр. Савету.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ
Проширени гр. Савет прима склопљену нагодбу између
гр. Управе с једне стране и Удружења Гостионичара с друге
стране у погледу наплате таксе на раскош за 1927. год. у
паушалној своти од 50.000. – дин. и одобрава одлуку гр. Савета донесену у том предмету под бр. 47549/1926. у целини
и упућује гр. Савет да ову одлуку изврши.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 23
адм. 1458, 5493, 17 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. фебруара о. г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у
предмету исхода лицитације о издавању под закуп чишћења
и поливања градских улица и тргова.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да град мора
држати једног надзорника, да би могао вршити своје право
надзора.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина
је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, као Муниципални
Одбор, по предлогу Гр. Савета и екон. фин. и правног Одбора, одобрава исход лицитације од 21. децембра 1926. год. о
издавању под закуп чишћења и поливања градских улица и
тргова, и према томе, издаје под закуп Симеону Ђаковићу
чишћење и поливање градских улица и тргова на време од 5
/пет/ година, рачунајући од дана правомоћности овог решења, за годишњу закупнину од 610.561. – динара, а под
условима утврђеним одлуком овог Прош. Савета бр. 333
скуп/40874, 41603 адм. 1926. Ради интензивног надзора
над чишћењем и поливањем улица, надзорник истог остаје и
та његова берива на терет партије, непредвиђени издаци.
РАЗЛОЗИ:
На основу услова установљених одлуком овог Прош.
Савета бр. 333 скуп./40874, 41603 адм. 1926. одржана је 7.
децембра 1926. године прва лицитација ради издавања
чишћења и поливања гр. улица под закуп, али без успеха
због недовољног броја такмичара. /други став чл. 91 закона
о држ.рач/ На основу чл. 94 закона о државном рачуноводству одржана је 21. децембра 1926. године нова лицитација,
на којој се појавило пет такмичара. Четворо од њих тражили
су измену прописаних услова, па, према томе, у смислу чл.
93. цитираног закона нису могли бити приуштени надметању.
Остала је, дакле, понуда Симеона Ђаковића, једина, у складу
са прописаним условима и законским одредбама. Требало је
стога сходно чл. 94. став 2 и 3 закона о држ. рачуноводству,
усвојити понуду Симеона Ђаковића, јер је понуђена закупна
цена нижа од предрачунске и јер је најповољнија.
За покриће издатака овог закупа има кредита у партији XVI. чишћење улица, предрачуна за 1927. годину.
Ово се решење има поднети Министарству Унутрашњих
Дела ради одобрења.
О чему се изводом из записника има известити Гр. Савет ради даљег поступка.
Референт: Никола Плавшић, гр. Саветник.
Број. 24
адм. 40765/1926, 2559/1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у ствари преноса кредита за исплату извршених радова Илији Аврамовићу и друговима.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора решава:
Да се према записнику бр. 32665 од 28.VIII. 1926. упути
још неисплаћена свота од 1408 дин. словом: једна хиљада
четирстоосам динара фирми Илија Аврамовић и другови а
која се свота због недостатка кредита није исплатила.
Уједно се упућује гр. Савет да путем гр. рачуноводства
кредит од 1408. дин. пренесе из партије XII. 4б. „Репаратуре“
у корист партије XII 1.ж.“Покривање атике око целе зграде“.
О томе се даљег поступка ради градски Савет изводом
из записника извештава.
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Број. 25
адм. 314 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. фебруара 1927.
год. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету преноса кредита за 1926. из партије XVI. Чишћење улица,
3. Поливање улица, в/гарнитура гуме на партију XVI. Чишћење улица, 3. Поливање улица, в/репаратуре.
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 и то 4000.-дин. из партије XVI
Чишћење улица, позиције 3. ставка 3. ставка в/гарнитуре
гуме на партију XVI Чишћење улица, позиције 3. ставке
в/репаратуре, пошто гарнитуре гуме нису биле потребне за
1926. а на партији XVI. 3. в. репаратуре, предвиђена свота
није била довољна, пошто услед јаког оптерећења су се ланци покидали те је било потребно више репаратуре него што
је било предвиђено.
Проширени гр. Савет упућује гр. Савет, да путем рачуноводства своту од 4.000 динара из партије XVI. 3. в. „гарнитура гуме“, на партију XVI. 3. в. „репаратуре“ пренесе.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из записника извештава.
Број. 26
адм. 4452 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету
преноса кредита за 1926. из партије XXXIX. Издаци Кланице
3 погон, и фарбање за машинске делове на партију XXXIX.
Издаци Кланице, 3. потреба погона, б. „Амонијак“.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог гр. Савета а по
саслушању економског, финансијског и правног одбора одобрава пренос кредита и то : 1000 динара из партије XXXIX.
Издаци Кланице 3. погон и фарбање машинских делова, на
партију XXXIX. Издаци Кланице 3. Погон, б. „Амонијак“. Овај
се пренос кредита образложује с тим, да је на ставци и. преостало 4.491.63 динара а на ставци б./“Амонијак“, није била
довољна предвиђена свота, пошто су боце с Амонијаком веће и пошто је амонијак скупљи био него што се предвидело.
Проширени Градски Савет упућује гр. Савет, да путем
рачуноводства своту од 1000 динара из партије XXXIX. 3. и.
пренесе у корист партије XXXIX. 3. б. „Амонијак“.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 27
адм. 5177 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. фебруара о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог да се уштеда
на позицији XIX. 3. Насипање Шварцове закупнине код
Кланице прорачуна Дом. Благајне за 1926. пренесе на
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партију XIX.1.в. Одржање горње долме дом. благајне за год.
1926. пошто се кредит на овој позицији показао
недовољним.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу извештаја гр.
град. одељка према којем има на позицији XIX. 3. Насипање
Шварцове закупнине код Кланице, уштеда од 4800 дин. пошто је рад довршен, одобрава пренос кредита и упућује се
гр. Савет, да пренесе кредит са позиције XIX. 3. Насипање
Шварцове закупнине код Кланице на позицију XIX. 1. в.
Одржавање горње долме у износу од 4800 динара.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број. 28
адм. 5178 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г. а
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора подноси свој предлог, да се неупотребљени кредит од
30.000 дин на позицији XIX. 1. г. „Оправка и појачање горњег насипа код појилишта марве“ прорачуна Дом. Благајне
за год. 1926. ангажује за год. 1927. јер гр. Савет није могао у
току 1926. овај рад спровести услед поплаве и дуготрајног
високог водостаја Дунава и пошто Градски возни парк није
стајао на расположењу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу извештаја гр.
грађ. одељка одобрава, да се одобрен кредит на позицији
XIX. 1. г. „Оправка и појачање горњег насипа код појилишта
марве“ прорачуна Дом. Благајне за год. 1926. ангажује за
1927. када се има и овај рад са другим у прорачуну за 1927.
г. предвиђеним радовима на горњем насипу спровести.
Извршење се поверава Градском Савету.
Број. 29
адм. 297 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету расписа лицитације за рушење и продају целокупног материјала
некадашње куће Игњата Марковића а сада градске зграде.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог градског Савета
а по саслушању економског, финансијског и правног одбора
усваја поднешени лицитациони елаборат за рушење и продају целокупног материјала некадашње куће Игњата Марковића, а сада градске зграде, с тим да су услови лицитације следећи:
1./ Предузимач је дужан рушење грађевине почети са
стране фронта који лежи на Малом Лиману.
2./Рушење зграде дужан је предузимач најмање до подрумског пода извршити.
3./ Рушење зграде има се вршити под надзором градског надзорног инжињера.
4./ Отворену шупу у дворишту са стране Малог Лимана
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предузимач је дужан прво удаљити, да би било довољно места за промет.
5./ За сав материјал добивен од рушења градски Савет
даје место за депоновање на земљишту на Малом Лиману иза
земљишта које је предвиђено за градњу Трговачке Коморе,
где предузимач може држати материјал бесплатно и то највише 6 месеци.
6./ После истека овога рока од 6 месеци предузимач је
дужан земљиште чисто граду предати.
7./ Надзорни инжињер водиће за све време рушења
надзор, да се промету за време рада не смета и да се рушење води прописано и довољно брзо од стране предузимача,
као и то дали су испуњене све мере сигурности како се неби
десио несретан случај, при раду.
8./ Предузимач је дужан пожарни зид до зграде „Банке
Војводине“ оставити недирнут и то тако да буде на више места подупрт и то деловима преградних зидова.
9./ Предузимач је дужан строго се придржавати ових
услова, као и општих услова Министарства Грађевина.
10./ Предузимач је дужан по завршеном рушењу све
рупе од темеља и подрума, као и од клозетских јама и бунара
затрпати са шутом, који преостаје од рушења.
11./ Наредбом од стране града за руковођење посла
одређеном надзорном инжињеру у погледу свих сигурносних
мера мора се предузимач безусловно покоравати и евентуална жалба нема одгодну моћ.
12./ За извршење посла одређује се рок од 2 месеца
/календарских дана, односно до првога маја о.г.
13./ Уколико предузимач у одређеном року не доврши
преузети посао плаћа ће казну за сваки дан задоцњења 300
динара, која ће му се свота од његове кауције одузети и нашто он потписом ових услова својевољно пристаје.
14./ Предузимач је дужан целу предвиђену своту по
извршеној лицитацији у року од 3 дана у градску благајну
уплатити.
15./ Све учињене штете, како приватним лицима тако
и граду, које буде предузмач приликом рушења истима нанео, дужан је надокнадити.
16./ Пре почетка лицитације полаже сваки лицитант
5% кауције од понуђене своте у градску благајну.
17./ Подузимачу се задржава 50% од кауције, до извршења посла и када град утврди, да је посао тачно и према
условима извршен.
18./ Задржаних 50% кауције враћа се предузимачу
онда када сав материјал уклони са места депоновања и када
град комисијски утврди, да је предузимач свим условима
тачно удовољио.
19./ Предузимач је дужан посао око рушења зграде отпочети 3 дана након решења градског Савета и тако радити,
да се посао има до 1. маја довршити.
20./ Предузимач може дати:
1./ Посебне понуде за откуп стакла и портала на истој
згради,
2./ Посебне понуде за рушење и откуп свог осталог материјала /без стаклади и портала/
3./ Као и понуду за рушење и откуп целокупног материјала који се на грађевини налази и који је градска својина.
21./ На понуду предузимач има истаћи видно, да је понуда за откуп стаклади и портала или да је понуда за рушење и откуп свог материјала без портала и стаклади или да је
понуда за рушење и откуп целокупног материјала, који се на
грађевини налази и који је градска својина.
22./ У случају да се портали и стаклад посебно продају
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на јавној дражби за купца важе сви горе наведени услови
који се односе на стаклад и портале, са допуном да има стаклад и портале уклонити у року од 8 дана, као и да после
истека овога рока град не прима никакву одговорност за
продати материјал.
23./ Сва потребна детаљна обавештења могу се добити
у гр. грађ. одељку за време званичних часова.
24./ Ако се посебан уговор не склопи важе ови услови
као уговор.
25./ Било да се посебан Уговор склопи или не предузимач плаћа уговорне таксе и све порезне и остале пристојбе.
26./ У случају спора надлежан је Срески Суд.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 30
адм. 4898 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
техничког елабората за изградњу калдрме у разним улицама.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет а на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора решава, да се за
изградњу калдрме у Краљице Марије ул. Кајмакчаланској,
Змај Огњена Вука, улици, Гундулићевој улици, на Житном
Тргу у Темеринској улици и продужење улице Цара Лазара
распише офертуална лицитација на основу поднешених
предрачуна и лицитационих услова.
О покрићу овога издатка има се на идућој главној скупштини поднети предлог.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број 31.
адм. 6734 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора у предмету подизања амортизационог зајма у висини од 6.500.000. – динара.
Градски Савет предлаже, да град одмах ступи у преговоре са Државном Хипотекарном Банком ради подизања зајма
од 6.500.000. динара који зајам би се имао амортизирати у
року од 12 година.
У колико се овај зајам код Државне Хипотекарне Банке не би могао осигурати, нека гр. Савет неодложно ступи у
преговоре са другим месним заводима у Новом Саду.
Услове зајма изнеће гр. Савет на наредну ван. гл. скупш.
одобрења ради.
РАЗЛОЗИ:
Град Нови Сад има у првом реду да приступи градњама,
које ће осигурати несметани присуп на нови мост приликом
његовог отварања током овога лета. Ови радови састоје се
1. у монтажи жељезне конструкције
191.000.2. Грађење стуба
250.000.3. Грађење потпорних зидова
291.000.4. Колни и пешачки пут на мосту
182.800.Укупно дин.
1214.800.У смислу ранијег решења има да приступи град градњи
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двокатнице у улици Кр. Марије за коју градњу предвиђа се
потреба од 2.300.000.За радове око калдрмисања улица потребно је утрошити
у току ове године око 3.000.000. – динара и ако је у предрачуну домаће благајне за год. 1927. предвиђено у ванредним
издатцима укупно 2.761.600 дин. биће упутно и ову суму
осигурати зајмом, јер је ова сума осигурана као позајмица из
гр. фондова, који су већим делом за раније инвестиције ангажовани и требало би чекати док за време ове године пристизавају приходи ових фондова да би цела сума расположива
била што би спречило несметану и рационалну проведбу ових
фондова.
Како се овим путем гр. фондови знатно оптеретили располагао би град опет са већом готовином и могао би обезбедити амортизацију овога зајма без сваког оптерећења грађана.
РЕШЕЊЕ:
Овај предмет се скида са дневнога реда.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 32.
адм. 45206/1926, 4883/1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
молбе Браће Ковачевић да им се прода резервни Шмрк на
Јосифоку.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада на основу мњења
економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог Гр. Савета, да се резервни Шмрк, који лежи ван погона
још од 1918. године, прода путем јавне лицитације.
Упућује се Градски Савет да ову лицитацију спроведе и
да овај шмрк испод 15.000. динара не може отуђивати.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 33.
адм. 6733 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о. г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету подизања градске тржнице.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу мишљења економског,
финансијског и правног одбора прихваћа предлог гр. Савета
и решава да се изашиље ужи одбор и то: градски представници Мита Клицин, Дака Поповић, Стеван Радивојевић,
Јоца Перваз, Димитрије Бјелић и Др. Мита Арадски, који ће
са гр. техничким саветником, порезни, сенатором гр. гл физиком и шефом потрошаринског звања испитати две понуде
за градску тржницу и наредној гл. скупштини, путем гр. Савета поднети конкретан предлог.
О томе се извршења ради гр. Савет изводом из записника извештава.
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Број. 34.
адм. 5176 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г. а
на основу мњења економског, финансијског и правног одбора подноси свој предлог, да се из уштеде кредита који је
проширени гр. Савет одобрио са решењем 38240/адм. 1926.
за утврђење Дунавске обале код официрског дома и паробродарске станице у износу од 10.000.- динара исплате рачуни,
који су после састављања обрачуна трошкова одбране од поплаве поднешени гр. Савету.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу извештаја гр. грађ.
одељка, према којем ће се уштедити на раду око уређивања
дунавске обале код официрског дома, и паробродарске станице око 5.000.- динара упућује гр. Савет, да из ове уштеде
исплати рачун фирми
1./ Бељанског и Штерна од
1425. дин.
2./ Јована Фелбаба
400.- 〃
3./ Мартина Бритига
189.- 〃
Укупно
2014.- 〃
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 35.
адм. 4899 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о. г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
изградње асфалтског тротоара у Сибињанин Јанка улици.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог Градског Савета
а по саслушању економског, финансијског и правног одбора
одобрава план за изградњу асфалтског тротоара у Сибињанин Јанка улици и решава, да се прода власницима кућа бр.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, и 15 у Сибињанин Јанка улици онај део
улице, који лежи између кућа и новог тротоара - односно
регулационе линије и то под условима:
1/Продајна цена је дин. 40. – по кв. мет.
2/Купац је дужан направити и одржавати предбашту
пред кућом као и поставити ограду на новој регулационој
линији. Ограда мора бити у лепшој форми, провидно изведена из летава.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 36.
адм. 6657 од 1927.
Градски Савет на основу мишљења економског,
финансијског и правног одбора подноси свој предлог у
ствари одобрења накнадног кредита за оправку у Творници
Плина.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског,
финансијског и правног одбора за извршење потребних на-
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кнадних радова у Творници Плина одобрава своту од 52.000.–
динара педесетдвехиљаде динара и то: за ситне оправке
2000 динара, за оправку канала и водовода 14.000 динара,
за исушење мокрих зидова 15.000 динара за нова врата
2.200 динара за оправку патоса 3.200 динара за уређење
захода 3.800 динара за ограду 9600 динара и за дезинфекцију 3000. – дин.
Ова свота се има из одобреног кредита за Творницу
Плина покрити.
Са извршењем се поверава Градски Савет односно Творница Плина.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 37.
адм. 3147 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог по предмету решења Прош. Савета бр. 2 зап./1927. о одштети пострадалим
од поплаве.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, као Муниципални
одбор, решава, да се они закупци градских земаља код Јосим
– фока Шварцовог закупа и Касапске Аде који су код последње поплаве, 1926. године, пострадали потпомогну продужењем закупа за једну годину дана бесплатно, без наплате прописане закупнине. Потреба потпоре има се утврдити комисијским путем на основу аутентичних података.
Најпре је мањак/који би услед тога настао у предрачуну за 1927. год. има се покрити из партије X 1. непредвиђени
издатци.
РАЗЛОЗИ
И ако у смислу услова уговора о закупу, закупци за случај штете од елементарних непогода немају никакво право
на накнаду штете од града.
Овај проширени гр. Савет нашао је ипак, да је потребно да се и пострадалима помогне на горњи начин, с обзиром
на данашње тешке привредне прилике, које нарочито тешко
погађају мале поседнике и пољопривреднике из чијих су
редова, мање више, и сви пострадали закупци, и с обзиром
на то, што се на овај начин неће пореметити равнотежа
овогодишњег прорачуна.
О чему се изводом из записника има известити Гр. Савет ради даљег поступка.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 38.
адм. 3950 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17 фебруара о.г.
подноси на основу мњења пензионог одбора свој предлог у
предмету молбе уд. Јосифа Вајса, благајника гр. трош. звања
породичне пензије.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет установљава уд. благајника гр.
трошаринског звања Јосипа Вајса на основу одлуке прош.
гр. Савета број 82/скуп. зап. 1914. у име удовичке пензије
50% личне пензије покојника од 8.160 дин. што износи
4.080 /четирхиљадеосамдесет/ дин. а на основу последњег
зачела чл. 7 уредбе о додатцима на скупоћу пензионерима
од 1924. год. у име додатка на скупоћу у износу од 7.344
/седамхиљадатристотинечетрдесетчетир/ дин. годишње
почев од 1. фебруара о.г. Додатак на скупоћу припада само
у случају, ако именована нема већи приход него што је предвиђено у чл. 16 уредбе о додатцима на скупоћу.
О томе се извештавају гр. Савет и молитељица, изводом
из записника.
Број. 39.
адм. 47589 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог у
предмету молбе Драгише Раичевића, бележника новосадског
суда ради примања у завичајност.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како је молиоцу доказано, да је наш држављанин и да
као државни чиновник неће пасти граду на терет то на основу §-а 11 зак чл. XXII 1886. год. прима у завичајност града
Новог Сада.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, гр. техн. Саветник
Број. 40.
адм. 49838/1926. 4694/1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у ствари назива улица.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја предлог Др. Мише
Рајковића, да се улица поред јодног купатила а која је већ
потпуно изграђена назове „Теслина улица“ као и према решењу седнице одбора за финансије и прорачун од 28. децембра
1926. има се садашњи „Житни трг“ назвати „трг Кнегиње
Зорке“.
Упућује се Градски Савет, да потребне мере учини за
ознаку улица са таблицама.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 41.
адм. 4713 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у
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предмету молбе Славка Станојевића, гл. гр. вртара ради предујма од 10.000. – дин. у сврху лечења. Предлог гр. Савета је
једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање, да је гр. Савет
на молбу Славка Станојевића, гр. гл. вртара исплатио му већ
10.000 /десетхиљада/ дин. предујма на плату с обзиром на
његово тешко материјално стање и на потребу хитног лечења.
Овај се предујам има у 24 месечна оброка одбити од
плате молитеља.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, гр. техн. Саветник.
Број. 42.
адм. 38029 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у ствари лицитационих услова за продају старог асфалтског материјала.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се стари асфалтски
материјал не прода, већ да се уступи предузимачу који ће радити асфалтске радове на темеринском друму за зелену пијацу и да се према томе и распише лицитација за ове радове.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 43.
адм. 6318 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету преноса кредита за 1926. из партије XXVII. Редарствено оруђе,
2. писарске потребе а. писарски прибори, на партију XXVII
Редарствено оруђе, 2. писарске потребе, ж. потребе пријавног звања за окончање реорганизације.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора одобрава
пренос кредита из партије XXVII. Редарствено оруђе, 2. писарске потребе а. писарски прибори, на партију XXVII Редарствено оруђе, 2. писарске потребе, ж. потребе пријавног
звања и то 2.400 динара словом: двехиљадечетирстотине
динара.
Овај пренос кредита образлаже се с тим, да на ставци
а. је иста сума преостала а на ставци ж. није била довољна
предвиђена сума, пошто је при изради 4 ормана за пријавно
звање у току рада била одређена преинака, која није, била
предвиђена.
Проширени Градски Савет упућује гр. Савет, да путем
рачуноводства своту од 2.400 динара пренесе из партије
XXVII. 2 а. на партију XXVII. 2 ж.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
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Број. 44.
адм. 3904 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског и
правног одбора и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету издавања ручног рада око натовара и истовара вагонета на гр. радном колосеку за насипање Кр. Марије
улице на основу јавне усмене лицитације, држане 27. децембра 1926. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу исхода јавне усмене
лицитације, држане 27. децембра 1926. год. поверава рад
око натовара и истовара на гр. радном колосеку у год. 1927.
Ђоки Милакову, новосадском становнику, као најповољнијем купцу по јединичну цену од 5.99 словом пет динара 99
пара по једном кубном метру према условима установљеним
од гр. Савета.
Проширени гр. Савет узима на знање, да је гр. Савет у
нади накнадног одобрења Проширеног гр. Савета у своме
делокругу отпочео рад око насипања Кр. Марије улице из
разлога, пошто је свако одлагање по граду штетно.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 45.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г .
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
молбе Луке Летића, поштара на ченејским салашима, ради
повишења градске потпоре за издржавање поште на Ченеју.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, као Муниципални
одбор одобрава на име припомоћи за одржавање поште на
Ченејским салашима, поред већ предвиђених 20.000. дин. у
партији VII. гр. прорачуна за 1927. још 10.000. – дин. словом:
десетхиљада динара и то на терет партије X. 1 непредвиђени
издатци, овогодишњег прорачуна. Ова се припомоћ има исплаћивати у месечним оброцима.
РАЗЛОЗИ:
Према извештају поштара са ченејског салаша, кредити које је држава отворила за одржавање поште толико су
незнатни, да се из њих и већ одобрене припомоћи од стране
града неће моћи подмирити све потребе поште, и обезбедити
несметани рад.
Како овај Прош. Савет нарочито полаже важност на то
да се за потребе грађана ченејским салашима не само отвори пошта, као једна неопходна установа данашњег варошког и привременог живота, него да се омогући и што успешнији рад те поште, сматрао је за потребно, да одобри горње
повишење припомоћи и то тим пре што је вероватно, да ће
оволика припомоћ бити потребна само за ову годину, док
пошта не проради.
О чему се изводом из записника има известити гр. Савет даљег поступка ради.
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Број. 46.
адм. 4349 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора у ствари молбе Мирка Гроздића ради продужења закупа риболова.
Милан Антонић, члан проширеног Савета предлаже, да
се молба не одобри, јер забрана риболова је била само уздуж
долме а они су даље од долме могли ловити. Када је долма
прављена онда им је риболов био много уноснији.
Јован Лакић, в.д. градског начелника, вели да је у питању хоће ли се удовољити молби или не. Сам зна, да рибари
нису ловили за време велике воде пре провале долме.
Станоје Михалџић вер. вел. капетан, изјављује, да је
само за време високог водостаја када се радило на долмама,
био риболов забрањен. После провале долме су рибари зато
много више ловили.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета вели, да
је тенденција предлога, да се помогне нашим рибарима, који
су сиромашног стања.
После овога је стављен на гласање прво предлог гр. Савета за који је гласало 31 чл. прош. Савета а затим предлог
Милана Антонића за који су гласала 2 члана проширеног Савета.
Према томе је предлог гр. Савета великом већином гласова примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, као Муниципални
Одбор, решава, да се Мирку Гроздићу закуп риболова који
му је издат одлуком бр. 19799/адм 1926. продужи до краја
месеца марта 1927. године, без наплате посебне закупнине
за овај месец дана.
РАЗЛОЗИ:
Мирко Гроздић, закупник риболова, своју молбу ради
продужења закупа образлаже тиме, што им је за време прошлогодишње велике поплаве, дакле, у времену најбоље сезоне риболова, од стране полицијске власти забрањен риболов,
и тиме нанесена осетна материјална штета.
Вел. Капетан Редарства у вези са овом молбом својим
дописом од 16. фебруара о.г. потврђује да је за време поплаве у јулу месецу 1926. године заиста био забрањен приступ
на долму у интересу обезбеђења долме.
Стога је овај Прош. Савет нашао, да треба уважити
молбу Мирка Гроздића закупца риболова, као накнаду за
штету коју је претрпео без своје кривице.
О чему се изводом из записника извештава Градски Савет поступка ради.
Број. 47.
адм. 4707 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
молбе Славка Манојловића, у којој моли да му се дозволи да
може продати свој плац, иза старе чиновничке насеобине,
парцела бр. 5. у површини од 293 кв. хв. и на истом плацу
саграђену кућу.
Извештај градског грађ. одељка, да је на плацу иза старе чиновничке насеобине, парцела бр. 5 кућа саграђена, на
основу грађ. дозволе под бр. 47856/адм. 1926.
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Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет по саслушању економског и
финансијског одбора, усваја молбу молитеља Славка Манојловића, и изнимно му додељује дозволу, да може свој плац
иза чиновничке насеобине парцела бр. 5 у површини од 293
кв. хв. и на истом плацу сазидану кућу продати, а градски
фискал се упућује, да о овоме води бриге приликом преноса
некретнина.
О овоме се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Референт: Никола Плавшић, гр. тех. Саветник.
Број. 48.
адм. 7151 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. фебруара о.г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету преноса кредита Пожарне чете за 1926. из партије V. Ложење
просторија 2.365. и из партије IV. Одржавање зграда 1.895.
на партији VI Разне инвестиције.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу мишљења правног фин. и екон. одбора одобрава пренос кредита из прорачуна Пожарне чете за 1926. из партије V. Ложење просторија 2.365. и из партије IV. Одржавање зграда 1.895. на
партији VI „Разне инвестиције“.Овај се пренос кредита образложује с тим, да је на партијма V. Ложење просторија и IV.
Одржавање зграда од предвиђене своте преостало свега
4260. – динара а на партији VI Разне инвестиције предвиђена свота није била довољна за исплату рачуна Јована
Јекла за бушење Пожарних бунара, пошто су дубљи бунари
него што је предвиђено.
Упућује се Градски Савет путем гр. рачуноводства да
из прорачуна Пожарне чете за 1926. из партије V. Ложење
просторија 2.365. и из партије IV. пренесе 1.895. на партији
VI Разне инвестиције.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из записника извештава.
Број. 49.
После свршеног дневног реда се прешло на расправу
поднесених интерпелација.
На прву интерпелацију Др. Михајла Рајковића, о решавању молбе број 36861/926 је одговорио г. Јован Лакић, в.д.
гр. начелника, да је ову молбу поднео Св. Аларгић, да се уклони буда на Трифковићевом тргу, коју држи у закупу један
Рус. Молба је била изнешена пред економски одбор и скинута
је била са дневнога реда, да није хитна. Ствар је представљена тако као да се хоће уклањањем ове буде, да користи једна
друга трафика у близини. Сада је гр. Савет приступио решењу тиме што је изаслао једну комисију, да на лицу места установи, да ли се је закупник придржавао услова уговора. Ако
се је огрешио о уговор онда ће се буда уклонити.
Др. Михајло Рајковић, члан проширеног Савета као подносилац интерпелације узима на знање одговор.
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РЕШЕЊЕ:
Одговор в.д. градског начелника г. Јована Лакића се
узима на знање.
Број. 602.
На другу интерпелацију Др. Михајла Рајковића у погледу преписа продатих земаља је г. Јован Лакић, в.д. гр. начелника одговорио, да град још
потражује за телепе
1,470.893. – дин.
〃
за чиновничке плацеве
80.198.- дин.
〃
за старе сиротињске плацеве
175.345.- дин.
〃
за нове сиротињске плацеве
298.155. – дин.
〃
за телепе
5.903.652.- дин.
〃
за продато земљиште иза
творнице плина
228.687.- дин.
8843,882. – дин.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, је са своје стране
дао ово објашњење:
Он је до сада направио 420. уговора продатих гр. земаља. Од ових је 21 о продатим ораницама, остали се односе
на тзв. телепе, на земљишта иза Шулцова млина, с леве и
десне стране Темеринског друма, око Артеског купатила, на
Малом Лиману и на мостобрану. Он је лично предао 250 уговора у грунтовницу, странке су однеле 40 уговора, да саме
препишу а осталих 130 су предали у грунтовницу.
Узрок овоме застоју у препису је тај, што планови продатих ораница уопште нису до данас направљени и то генералног плана за општу парцелацију телепа нема, него се за
сваки поједини телеп од случаја до случаја мора правити засебан нацрт дуго траје а и странке новца кошта.
21. уговор који се односе на продате оранице налазе се
код Мин. за Аграрну Реформу ради одобрења.
У погледу мостобрана који је убележен у грунтовном
улошку број 3230 Општина Нови Сад дао је ово обавештење:
Власник земљишта је град Нови Сад, а поред ове укњижбе
права својине постоји још и ова укњижба „На темељу решења
Министарског Савета од 8. децембра 1920. под бројем 36890
укњижује се право власништва подигнутог објекта /супередификација/ и уживање површине некретнине за корист
Државног Ерара Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Када се ова укњижба брисала буде о чему сада интензивно настојава моћи ће се спровести парцелација а и поједини
грунтовни преписи у мостобрану.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, вели, да се ради што
бржег отправљања послова гр. фискала побринуло данас у
решењу о постављању два гр. фискала. Повећањем броја чиновника у гр. грађ. одељку и одговарајућом расподелом посла ће се и планови о парцелацији брже спровађати. Предлог
о томе ће се изнети на идућој гл. скупштини.
Др. Михајло Рајковић, члан прош. Савета као подносилац интерпелација узима на знање одговор г. Јована Лакића
в.д. градског начелника.
РЕШЕЊЕ:
Одговор г. Јована Лакића, в.д. градског начелника и г.
Др. Михајла Продановића гл. гр. фискала се узима на знање.
Број. 61.
Пошто је дневни ред данашње продужне редовне глав2

У тексу записника су изостављене тачке дневног реда од броја 50 до броја 59.
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не скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно сазвату продужну редовну гл. скупштину и за оверовљење позива:
Др. Михајла Рајковића, Косту Симина, и Милутина
Стојковића, чланове проширеног Савета за дан 25. фебруара у 4 сата после подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 25. фебруара 1927. год. у 4 сата после подне у бележничком звању
града Новог Сада.

Никола Лебхерц с.р.
гр. подбележник

Јован Лакић с.р.
зам. гр. начелника

Коста Симин с.р.
Милутин Стојковић с.р.
Др. Михајло Рајковић с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада са кругом
рада муниципалног већа, која је одржана 10. марта 1927. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ,
в.д. гр. начелника
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, Александар Поповић, Предраг Клицин, гр. Саветници,
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Никола Плавшић, гр. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гр. физик, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван
Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр.подбележник, Ранко Славнић,
гл. архивар, Јосиф Пајц, гл. гр. благајник, Ранко Травањ гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Лука Бајић Бајин, Стеван Бркић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић,
Милан Грујић, Мита Грујић, Груја Грчић, Младен Димитријевић, Вељко Добановачки, Коста Живојновић,
Др. Бранко Илић, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Сава Керац, Др. Коста Мајински, Милан Малетић,
Стеван Мијатовић, Ђока Мољац, Андрија Мудрох, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Јован Перваз, Др. Милорад Попов, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Број. 62.
Председник Г. Јован Лакић, в.д. гр. начелника, поздравивши присутну гг. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату редовну главну скупштину прош.
Савета града Новог Сада, вођење записника поверава Николи Лебхерцу гр. подбележнику, а говорнике да бележи Ранко
Травањ гр. подбележник.
Уједно пријављује, да су благовремено стављени на дневни ред још ови предмети: Допуна економског одбора.
Предлог гр. Савета у предмету исплате рачуна за накнадне радове код оправке уличног вода за плинско осветљење.
Отпис Мин. Унутрашњих Дела бр. 3594/1927. у ствари
измене уговора са електричном централом.
Предлог гр. Савета у предмету краткорочног зајма од
7,500.000. дин.
Предлог гр. Савета у предмету молбе, Ивана Влатко ради
продаје додељеног му плаца.
Предлог гр. Савета у предмету молбе Ивана Малешевића ради продаје чиновничког плаца.
Извештај гр. Савета у предмету набавке хране за гр.
коње.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ.
Број. 63.
адм. 7952 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун отпис Министарства Унутр.
Дела Оделења за Банат, Бачку и Барању бр. 19703 од 2. фебруара 1927. год. у ствари гр. пензионог статута.
РЕШЕЊЕ:
Горњи отпис Министарства Унутрашњих Дела се узима
на знање.
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Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 64.
адм. 12129 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора - подноси одобрења ради
обнародовање решења Г. Министра Финансија број 17646 од
25. фебруара 1927. год. којим одобрава гр. статут о наплати
гр. таксе на играће карте, билијар и домине.
РЕШЕЊЕ:
Проширени гр. Савет у смислу §-а 11 зак. чл. XXI. од
1886. год. проглашава решење Г. Министра Финансија број
17646. од 25. фебруара 1927. о одобрењу статута о наплати
гр. таксе на играће карте, домине и билијар и уједно упућује
гр. Савет да овај статут након 30 дана иза овога обнародовања уведе у живот.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Јован Лакић, в.д. гр. начелника.
Број. 65.
адм.
Господин Јован Лакић, в.д. гр. начелника подноси свој
извештај о раду гр. управе у месецу фебруару о.г.
Др. Миша Рајковић, члан проширеног Савета, предлаже,
да проширени гр. Савет поднесе тужбу на Државни Савет
против решења Мин. Унутрашњих Дела о преносу седишта
Области у Сомбор, које је не само незаконито него и штети
интересе града.
Др. Милорад Попов, члан проширеног Савета, моли, да
се у будуће у извештајима изнесе и стање градских подузећа,
насипање ниских терена и чистоће у непосредној близини
града.
Ђока Мољац, члан проширеног Савета, вели, да би ради
обавештења шире публике требало градоначелничке извештаје штампати у локалним новинама. Не мисли, да град плати
за штампање њихово већ да сами новинари донесу ово као
вест.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, прихваћа предлог Др.
Мише Рајковића. У погледу гр. подузећа ће изнети у своме
идућем извештају. Извештај о раду гр. управе се обично годишње штампа.
После овога је једногласно донесено ово
РЕШЕЊЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање извештај в.д.
градског начелника у вези са извештајем прош. гр. Савет
решава, да поднесе тужбу на Државни Савет против решења Госп. Министра Унутрашњих Дела број 203/1927. о преносу седишта Бачке Области из Новог Сада у Сомбор.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт:Никола Плавшић, гр. техн. Саветник.
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Број. 66.
адм. 12920, 12921 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету отписа Министарства Грађевина у ствари уступања граду
инундационог моста од 30 метери.
Никола Плавшић, техн. Саветник у вези са предлогом
гр. Савета подноси и овај свој извештај:
Градском Савету Нови Сад. Част ми је јавити гр. Савету да је фирма Клене Голнов положила нацрт за један мост
на месту онога од 30 м. који лежи у Новоме Саду и који је
био одређен за Лесковац. Овим својим планом фирма даје
граду могућност, да питање малога моста реши далеко лепше
него што је то учињено са конструкцијом, која овде лежи.
Наиме, овај нови мост пројектован је тако да висина главних
носача остаје испод висине ограде пешачког пута. Пошто
решењем Министарства Грађевине град и онако мора да плати конструкцију овога моста са ценом од динара 680.000. –
без монтаже и како монтажа износи динара 191.000. – то
град мора да потроши само жељезну конструкцију укупно
871.000. – динара. Овде се налази представник централне
фирме Клене – Голнов гл. инжињер Симерс, који је данас изјавио да би предложени нови мост уз цену од равно 870.000.
– динара испоручио и готово монтирано предао у најбољем
року од 5 месеци. Он само чека брзојавну потврду његове
централе и изјављује, да ће тако у року од 2 дана моћи дати
обвезатну изјаву и писмено гр. Савету.
Ја сам у истој ствари обратио нашој домаћој фирми за
градњу мостова „Сартид“ у Београд и Смедерево и добио сам
данас пре подне од главног директора ове фабрике телефонску обавест да је „Сартид“ данас упутио гр. Савету обвезатну
понуду, којом се обавезује да ће овај нови мост саградити
монтирати и у року од 4 ½ . месеци готово премазано предати граду за цену од 820.000.- дин.
Моли гр. Савет, да приликом предлога за коначно решење приступа ка новом мосту у проширеном гр. Савету и ове
чињенице изнесе, да би проширени гр. Савет могао и у овом
питању донети коначну одлуку.
Др. Миша Рајковић, члан проширеног Савета, вели, да
је био присутан при расправама и увидима комисије Министарства Грађевина и они су прихватили гледиште града.
Пита, да ли је јефтиније набавити нов мост. Њему изгледа,
да је садашња конструкција моста јефтинија и ту је, те не
треба се бојати, да неће бити на време готов. Мало чудновато и сумњиво му изгледа, да се у последњем моменту телеграфски и телефонски траже понуде за мостну конструкцију. Када би сада одустали од уступљене конструкције онда би нам
се са правом могла пребацити неконзекветност. Предлаже,
да се прими предлог гр. Савета.
Јован Лакић, в.д. градског начелника, вели, да други
прочитани извештај није предлог већ само извештај.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да је свој извештај прочитао по дужности, да му се неби пребацило, да то
није учинио.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада на предлог гр. Савета а на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора узима на знање отпис Министарства Грађевина
К. бр. 5134. од 1927. и решава да се у смислу тачке 4. истог
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решења упути господину Министру Грађевина нарочита
представка по којом молимо да се граду Новом Саду исплати
сума у оноликом износу колико би државу коштао армирано
бетонски мост од 7,52 м. распона, а који се сада неће градити, пошто град Нови Сад у место њега о свом трошку израђује овај нови мост. Градски Савет молити ће у овој представци решење пре 1. јула о.г. како би град могао у одређеном
року депоновати код Народне Банке толико мању суму колико ће граду признати Министарство грађевина.
Монтажа моста од 30 м. распона т.ј. постављање целокупне гвоздене конструкције, чишћење гвоздених делова од
рђе и двоструки премаз бојом поверава се фирми „Клене“ –
Голнов, предузећу за градњу дунавског моста у Новом Саду
за цену од 191.000. – словом: стодеведесетједнахиљада динара а на основу понуде исте фирме од 21. фебруара 1927.
године. Проширени гр. Савет усвојио је ову понуду са разлога што је комисија Министарства Грађевина која је у предмету приступа на нови мост била изаслата у Нови Сад изјавила гр. изасланицима и представницима да цена, коју тражи
за монтажу фирма Клене Галнов по свему одговара данашњим ценама за оваке радове, а поверава се овој фирми Клене Галнов из разлога што је ова фирма ову конструкцију сама израдила и према томе познаје све делове и како имаде
на лицу места све потребне направе за проведбу монтаже,
пружа највећу гаранцију, да ће се ова монтажа правовремено и добро извршити. Позива се гр. Савет да са фирмом
Клене – Галнов склопи нарочити уговор у којем ће гр. Савет
обезбедити градски интерес у погледу солидног и правовременог довршења овог посла тиме, да ће се тражбина предузећу исплатити након потпуно довршеног посла. Колаудацију радова извршиће нарочита комисија која је изаслата по
проширеном гр. Савету за надзор радова око приступа на
нови мост и замолиће се државни надзорни инжињер за
градњу моста, да код ове колаудације суделује.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 67.
адм. 12919 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси свој предлог у предмету подизања краткорочног зајма у
висини од 7.500.000. – динара.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада на предлог гр. Савета а на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора решава да се овлашћује гр. Савет нека одмах
ступи у преговоре са Државном Хипотекарном Банком ради
подизања зајма од 7,500.000. – дин. који зајам имао би се
амортизирати у року од 12 година.
У колико се овај зајам од Државне Хипотекарне Банке
неби могао осигурати, нека гр. Савет неодложно затражи
оферте од других месних завода у Новом Саду. У овом случају може гр. Савет потражити оферте за краткорочни зајам
уз најповољније увјете.
Услове зајма изнеће градски Савет на наредну ванредну гл. скупштину одобрења ради.
РАЗЛОЗИ:
Град Нови Сад има у првом реду да приступи градњама,
које ће осигурати несметани приступ на нови мост приликом
његовог отварања у току овога лета. Ови радови састоје се:
1./ Цена конструкције моста од 30 м. коју
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морамо положити
до 1. јула ........................................................... дин..680.000.2./ Монтажа конструкције ........................................191.000.3./ Грађење стуба ............................................. дин..250.000.4./ Грађење потпорних зидова ..................................591.000.5./ Колични и пешачки пут на мосту ............ ...........182.800.укупно Дин.1.894.800.Одбивши суму, која је стављена у изглед да ће нам се повратити дин. 330.000.- остају укупно потребе Д. 1.564.800.У смислу ранијег решења има да приступи град градњи
двокатнице у улици Кр. Марије за коју градњу предвиђа се
потреба од Дин. 1.300.000.За радове око калдрмисања улице потребно је утрошити
у току ове године око 3.000.000 динара, и ако је у предрачуну домаће благајне за годину 1927. предвиђено у ванредним
издатцима укупно 2.761.600 динара као позајмница из гр.
фондова биће укупно и ову суму осигурати зајмом јер су гр.
фондови већим делом за раније инвестиције ангажовани и
требало би чекати док за време ове године пристизавају приходи ових фондова да би цела сума расположива била, што
би спречавало несметану и рационалну проведбу ових радова.
Како је изградња пута кроз велики лиман од „Штранд“
пута до речене флотиле и даље до жељезничког прелаза с
обзиром на штедњу изостављена из предрачуна домаће благајне за 1927. год. а међутим неће бити могуће даље одложити изградњу овога пута ради постојећих великих индустрија
и важних државних установа које леже уздуж овога пута треба за ову градњу осигурати 1.100.000. динара.
Исто неби било упутно даље одложити градњу школе на
насељу иза Темеринске капије да неби још једне зиме морали изложити многобројну децу ових насеља да у блату и по
невремену ставе на коцку свој млади живот на далеком путу
у друге постојеће школе. За ову школу потребан је износ од
дин. 400.000.- Коначно потребно је хитно преместити капије
на Темеринском и Футошком друму јер су ови спољашњи
путеви већ предати Држави на одржавање, којом приликом
су капије узете у обзир на новом свом месту. За ове радове
потребно је осигурати износ од 140.000 Динара.
Према горњем изнаша дакле цела потреба 7.500.000.
динара и ако се ова сума са засебним зајмом осигура оптеретиће се знатно гр. фондови и располагаће град опет са већом готовином, којом ће моћи у сваком случају обезбедити
амортизацију овога зајма без сваког оптерећења грађанства.
О томе се гр. Савет изводом из записника извршења
ради извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 68.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
допуне §-а 1, гр. статута о наплати калдрмарине.
РЕШЕЊЕ:
Скида се с дневнога реда.
Референт: Никола Лебхерц, градски подбележник.
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Број. 69.
адм. 11666 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
ангажовања кредита за превод и штампање гр. статута из
прорачуна гр. дом. благ. за 1926. и 1927. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет везује – ангажује кредит из прорачуна гр. дом. благ. за 1926. год. од 63.820.- дин. предвиђен за превод и штампање гр. статута и за 1927. годину из
разлога, да су преводи у току и да ће још ове године бити
довршени и штампани.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 70.
адм. 12095 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог по предмету
молбе Савезног Ловачког друштва у Новом Саду, да му се
изда под закуп 5-10 кат. јут. градскога земљишта за одгој
фазана.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет, као Муниципални Одбор,
уваживши горњу молбу издаје под закуп Савезном Ловачком
Друштву у Новом Саду парц. 27-50, 75-103, 134-167, 192-214, на Касапској Ади у површини од 4 кат. јут. и то под
следећим условима:
1./ Закуп траје 10 година, рачунајући од дана правомоћности овога решења;
2./ Закупнина сваке године биће просечна закупнина
околних земљишта;
3./ Закупљена земљишта могу се употребити само за
подизање ремизе за одгој фазана и остале корисне дивљачи;
4./ Закупац је дужан платити закупнину сваке године
до 1. маја а у случају закашњења плаћаће 6% затезне камате.
Закупник не може тражити попуст од закупнине нити
накнаду штете у случају поплаве или друге непогоде.
5./ Закупац нема права дати земљу у пазакуп.
6./ У погледу накнаде штете коју би дивљач нанела по
околним усевима важи ће прописи друге главе § 7. закон члана XX. од 1883. год. (Закон о лову)
7./ За све спорове, који би настали из овога закупн. односа важи надлежност новосадског Среског Суда.
За случај спора код суда закупац ће накнадити граду
све парничне и овршне трошкове.
8./ Све пристојбе, које су везане са овим закупом сносиће закупац.
У погледу закупа градског земљишта у Горњој Шуми за
исту ову сврху у површини од још 6 кат. јут. упућује се Савезно Ловачко Друштво у Новом Саду, да поднесе молбу на
јесен, када се земља у Горњој Шуми буде издавала под закуп.
РАЗЛОЗИ:
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Проширени градски Савет уважио је молбу Савезног
Ловачког Друштва у Новом Саду увиђајући, да је повећање и
одгој ловне дивљачи једна привредна и културна потреба, да
ће усљед тога скочити вредност ловног терена и на тај начин
осигураће се граду још већи приход у будуће. Поред тога
имао је у виду Проширени Градски Савет и то, да Савезно
Ловачко Друштво у Новом Саду тражи у ове сврхе најлошију
земљу, која није погодна за друге културе, те, према томе
пољопривреда неће трпети, усљед тога, никаквог уштрба, и
најпосле, и то, да ће ове ремизе бити расадник фазана и
остале корисне дивљачи за целу Војводину.
О чему се изводом из записника даљег поступка ради
градски Савет извештава.
Број. 71.
адм. 6582, 7376 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
молбе Стевана Хабербуша, гр. чиновника у којој моли да му
се дозволи, да може продати свој плац који се налази поред
Артеског купатила парц. бр. 2 грунт. ул. 5129 у површини
од кв. хв.3као и кућу саграђену на истом плацу.
Извештај гр. грађ. Одељка, да је на плацу који се налази поред „Артеског купатила“ парц. бр. 2 грунт. уложак 5129
кућа саграђена на основу грађ. дозволе бр. 31420 адм. 1926.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет изриче да усваја молбу молитеља Стевана Хабербуша гр. чиновника и да му изнимно
подељује дозволу, да може свој плац који се налази поред
„Артеског Купатила“ парц. бр. 2 грунт. ул. бр 5129 као и
кућу саграђену на истом продати.
О томе се извештава даљег поступка ради изводом из
записника Гр. Савет.
Број. 72.
адм. 45427 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Ивана Малешевића учитеља у којој моли да му
дозволи, да може продати свој плац који се налази иза старе
чиновничке насеобине парц. број 18. у површини од 203. кв.
хв. као и кућу саграђену на истом плацу.
Извештај Градског Грађевинског Одељка, да је на плацу који се налази иза старе чиновничке насеобине парц. број
18. кућа саграђена на основу грађевне дозволе број 31337.
адм. 1926.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет изриче да усваја молбу молитеља Ивана Малешевића, учитеља и да му изнимно додељује
дозволу, да може свој плац који се налази иза старе чиновничке насеобине парцела број 18 у површини од 203. кв. хв.
као и кућу саграђену на истом продати.
О овоме се извештава Гр. Савет ради даљег поступка
3
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изводом из записника.
Број. 73.
адм. 4601 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун – свој предлог у предмету молбе Ивана Влатковића гр. телефонисте у којој моли
да му се дозволи, да може продати плац који се налази поред
Темеринског друма /т.зв. 18 кат. јут. број 5 у површини од
200 кв. хв. као и кућу саграђену на истом плацу.
Извештај Градског грађ. Одељка, да је на плацу који се
налази поред Темеринског друма парц. број 5 кућа саграђена
на основу грађевинске дозволе број 23808 адм. 1926.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет изриче да усваја молбу молитеља Ивана Влатковића гр. телефонисте и да му изнимно
подељује дозволу, да може свој плац који се налази поред
Темеринског друма парцела број 5. у површини од 200 кв.
хв. као и кућу саграђену на истом продати.
О томе се гр. Савет ради даљег поступка изводом из
записника извештава.
Број. 74.
адм. 12159 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у погледу накнадног одобрења решења Градског Савета број 5845/адм.
1927. о набавци хране за градске коње.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет, као Муниципални одбор, одобрава,
накнадно, у смислу последњег става §.101. градског орган.
статута решење Градског Савета број 5845/адм. 1927. о набавци хране за градске коње, и то, са
РАЗЛОГА
наведених у самом горе цитираном решењу градског
Савета.
О чему се изводом из записника Градски Савет ради
даљег поступка извештава.
Референт: Никола Плавшић, гр. Саветник.
Број. 75.
адм. 12239 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
преноса кредита за 1926. год. из партије XXIII. Издаци баждарења позиција 3. Одржавање зграде XXIII. Издаци баждарења позиција 2. Потреба звања, ставка в. одржавање пумпе
мотора.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог гр. Савета а по
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саслушању економског, финансијског и правног одбора одобрава пренос кредита и то 600. – динара из партије XXIII.
Издаци баждарења позиција 3. Одржавање зграде на партију XXIII. Издаци баждарења позиција 2. Потреба звања, ставка
в. одржавање пумпе мотора.
Овај се пренос кредита образложује с тим, да је мотор
на пумпи изгорео а на партији XXIII. 2. б. је преостало од
предвиђене своте.
Проширени Градски Савет упућује гр. Савет, да путем
рачуноводства своту од 600. – динара из партије XXIII. 3. пренесе у корист партије XXIII. 2.в.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 76.
адм. 41204 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун – свој предлог у предмету
молбе Јована Гетела и Сина, да им се дозволи, да на њиховом градилишту купљеном од града могу „Творницу парних
котлова и ливницу“ преиначити на млин за со.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора решава, да се Јовану
Гетелу и Сину одобри да на земљишту на Великом Лиману
купљеном од града могу преиначити Творницу парних котлова и ливницу гвожђа на млин за со.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број. 77.
адм. 11769 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси установљење удовичке пензије удовој Славка Станојевића гр. гл. вртара.
РЕШЕЊЕ:
Скида се с дневнога реда, пошто се чланови одбора за
пензију нису на два позива одазвали
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број. 78.
адм. 11769 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси свој предлог у предмету пензионисања гр. служитеља
Лајоша Кардоша.
РЕШЕЊЕ:
Скида се с дневнога реда, пошто се чланови одбора за
пензију нису ни на два позива одазвали.
Број. 79.
адм. 5953, 5731 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси свој предлог у предмету пензионисања гр. служитеља
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Фрање Мондовића.
РЕШЕЊЕ:
Скида се с дневнога реда, пошто се чланови одбора за
пензију нису ни на два позива одазвали.
Број. 80.
адм. 46061 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси – на основу мњења заједничке седнице економског, правног
и одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету
одређења хонорара некојим гр. чиновницима за рад око прегледа закључних рачуна за године 1921-1925. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада усваја предлог те
установљује у име хонорара Ранку Травњу, гр. подбележнику
1000.- дин. Станиславу Лазићу административном вежбенику, 500. дин, Милану Вујићу поч. подбележнику 100 дин.
Аладару Тришлеру, зам. гл. рачуновође, 1400. – дин. Стевану
Хабербушу, гр. рачуновођи 1.000 дин. Андрији Патаку, гр.
рачуновођи 200 дин. и Ђули Кишу, зам. гл. рачуновође, 500
дин. свега 4700./четирхиљадеседамстотина/ дин. на терет
партије X. Непредвиђених Издатака.
О томе се извештава гр. Савет спровођења ради.
Број. 81.
адм. 7692 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси свој предлог у предмету молбе ред. капетана Душана
Радуловића ради одобрења допуста од два месеца.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Молитељу Душану Радуловићу, ред. капетану се одобрава допуст од два месеца у сврху довршења својих студија.
Дан наступања допуста ће одредити в.д. градског начелника
споразумно са ред. вел. капетаном.
О томе се извештавају в.д. гр. начелника и Душан Радуловић, изводом из записника.
Референт: Никола Плавшић, гр. Саветник.
Број. 82.
адм. 12918 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
накнадних радова код оправке уличног вода за плинско
осветљење.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада на основу мњења
економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог гр. Савета и решава дасе на основу мишљења и предлога
колаудационе комисије, одређене решењем бр. 5891. адм.
1927. за колаудацију радова извршених по фирми „Електра“
у творници плина града Новог Сада, исплати фирми „Елек-
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тра“ за непредвиђене радове код оправке уличног вода динара 15.000 словом петнајстхиљада динара.
РАЗЛОЗИ:
Како је колаудациона комисија установила да су приликом оправке уличног вода настале непредвиђене тешкоће,
као вис-мајор, које радове нити град није могао да предвиди
у своме предрачуну, нити могао упозорити приликом издавања радова путем лицитације, то се предузимачу мора признати овај непредвиђени рад.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 83.
адм. 12233 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о. г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету
измене уговора о концесији и употреби градског земљишта
склопљеним са новосадском Електричном Централом д.д.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора упућује гр. Савет да се
према наређењу Мин. Унутрашњих Дела оделење за Банат,
Бачку и Барању бр. 3594/1927. цео предмет измене уговора
о концесији и употреби градског земљишта склопљених са
новосадском Централом д.д. преда инж. Славку Бокшану и
инж. Лазару Поповицком као гр. експертима, на стручну оцену, мњење и предлог.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 84.
Градски Савет из своје седнице од 10. марта о.г. подноси свој предлог у предмету допуне економског одбора
РЕШЕЊЕ:
Проширени гр. Савет на место Луке Бајића – Миканова
бира у економски одбор Др. Михајла Рајковића, члана прош.
Савета.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 85.
Пошто је дневни ред данашње редовне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвану редовну гл. скупштину за оверовљење записника
позива:
Стевана Бркића, Др. Милорада Попова и Др. Косту
Мајинског, чланове проширеног градског Савета за дан 12.
марта 1927. год. у 4 сата после подне у бележничком звању.
Након прочитања оверовљава се 12. марта 1927. год. у 4 сата после подне у бележничком звању
града Новог Сада.
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Никола Лебхерц с.р.
гр. подбележник

Јован Лакић с.р.
в.д.гр. начелника

Стеван Ј. Бркић с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 21. априла 1927. год.
Председник : ЈОВАН ЛАКИЋ
Зам. градског начелника.
Били су:
Од стране гр. Савета: Јован Лакић, в.д. гр. начелника, Радивој Бокшан, Александар Поповић,
Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, гр. Саветници, Др. Михајло Продановић, гр. фискал, Рудолф Штесл,
виши инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гл. физик, Стојан Стакић,
присед. Сироч. Стола, Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр.
рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, Јосиф Пајц, гл. благајник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лука Бајић – Бајин, Димитрије
Бјелић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Мита Грујић, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Радован Каћански, Мита Клицин, Сава Ковачевић, Станко Лазић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Лука Малетић,
Стеван Мијатовић, Јован Милак, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Јован Перваз, Др.
Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Стеван Радивојевић, Др. Ференц Реш, Милан Саратлић, Јован Ћулум.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број. 86.
Председник Г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивши присутну г.г. 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 ова три предмета:
1) Предлог гр. Савета у предмету стављања у изглед завичајности Марији Шиме рођ. Јерковић.
2) Предлог гр. Савета у предмету стављања ван крепости решење прош. гр. Савета бр. 317/ адм. 36359 од 1926. о
ограничењу броја аутотаксија.
3) Предлог гр. Савета у предмету молбе Кузмана Станкова ради дозволе за продају плаца и куће.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број. 87.
адм.
Пре дневнога реда се подноси оставка Др. Арсена Милутиновића на чланству прош. гр. Савета, пошто је изабран
за гр. правозаступника
РЕШЕЊЕ:
Поднесена оставка Др. Арсена Милутиновића на чланству прош. гр. Савета се узима на знање и упражњено место
ће се својим путем попунити.
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Број. 88.
адм. 19017, 19018 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун – подноси брзојавно
обавештење обласног вел. жупана број 3011/1927. о именовању Нове Владе и брзојавно обавештење број 3012/1927. о
одлагању седнице Народне Скупштине.
РЕШЕЊЕ:
Горње се узима на знање.
Број. 89.
адм.
Госп. Јован Лакић, в.д. градског начелника, подноси
градоначелнички извештај о раду градске Управе за прошли
март месец о.г.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели да се стално туже из Кисачке улице, да је јендек у тој улици нечист. С
обзиром да том улицом пролазе многи на Алмашко гробље
предлаже, да се јендек у овој улици изузетно чешће чисти и
у чистом стању стално одржава.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, тражи
да се и код нас као и у варошима запада чишћење улица
обавља ноћу или рано ујутро а не као сада у оно доба јутра,
када је промет у улицама најживљи. Моли, да се гр. Савет о
томе побрине. Пиљарице треба натерати, да чисто одржавају
место где су и да за собом не остављају смеће. Ово треба
учинити и са трговцима, јер и они врло често распакивајући
своју робу на улици праве смеће. Нова улица, која се има
отворити треба да буде жила куцавица града и најлепша
улица а она ће бити ругло наше. Језеро ће је кварити, које је
још и легло комараца и разним болестима. Тражи, да се што
скорије изнесе конкретан предлог ради затрпавања језера.
Такођер тражи, да се хигијена у школама спроведе тако, да
нам може послужити на понос.
Бернат Ернст, члан про. Савета пита, да ли је гр. Савет
учинио све потребне мере, за одбрану од велике воде, јер Дунав код Апатина већ прети опасношћу.
Стеван Мијатовић, члан прош. Савета, вели, да према
уговору са предузимачем би требало, да се улице са периферије чисте једанпут недељно. Већ четир недеље од како је
предузимач преузео чишћење улице Бана Јелачића и околне
нису ни једанпут чишћене. У именованој се улици баца прљава вода на улицу, на што би требало полиција да припази.
Чишћење улица смо издали предузимачу, да би биле чистије
а оне су још горе него што је пре било.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, вели, да је код отворених јендека кубура, да немају пада, те се вода у њима задржи.
За јендек у Кисачкој улици вели, да он по његовом мишљењу
има пада, те ће се вода лако моћи одвести. Уосталом обећава,
да ће се он чисто одржавати. О хигијенском стању школе је
поднео гл. физик извештај окр. шк. одбору и шк. надзорнику.
Мисли, да је ствар на добром путу само је треба по потреби и
материјално потпомоћи. Што се тиче опасности од поплаве
вели, да је продор долме оправљен а и друга обранбена долма
је пред довршетком. Према извештајима Дунав данас кулминира и од сутра вода опада. Материјал за одбрану од поплаве
незна да ли је набавило мерничко звање, које је требало израдити и мобилизациони план за случај поплаве. Изгледа, да
није до сада ништа учињено.
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У погледу чишћења улица, изјављује, да контролни орган града редовно обилази улице, да види да ли не чисте. До
сада има доста замерака, или је ваљда тешкоћа почетка. Ако
предузимач се не буде придржавао услова онда ће се уговор
раскинути.
Мита Клицин, члан прош. Савета, из одговора, да у погледу набавке материјала за одбрану од поплаве није ништа
учињено и ако је то још прошле године било решено. Тражи,
да се у најкраћем року распише стечај за набавку материјала
и уједно да се замоли шеф Хидротехничког оделења г. Мирков, да са нашим стручним органима обиђе долму. Надаље
тражи, да гр. грађевински одељак стално врши надзор над
долмом. За успешан рад у гр. грађевинском одељку треба да
су делокрузи тачно одређени.
После овога је једногласно
РЕШЕНО:
Градоначелнички извештај за месец март се узима на
знање и уједно се позива гр. Савет, да учини све потребно за
евентуалну одбрану од поплаве.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 90.
адм. 17447 адм. 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела под бројем 615/29
марта 1927. којим одобрава одлуку прош. гр. Савета бр. 21/
скуп.зап. 1927. год. о допуни гр. орг. статута у томе правцу,
да се устроје два места гр. правозаступника.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада проглашава горњи
отпис Мин. Унутр. Дела и измена статута о организацији гр.
Управе донесена одлуком гр. Савета бр. 21/ скуп. зап. 1927.
ступа на снагу у смислу 11 §-а зак. чл. 21. од 1886.- 30 дана
након овог проглашења.
О овоме се гр. Савет ради даљег поступка изводом из
записника извештава.
Број. 91.
адм. 48752 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела под бр. 3473/адм.
1926. којим одобрава одлуку прош. гр. Савета бр. 42756 од
1926. којом су измењени §-3. гр. орг. статута о истављању
марвених пасоша и надопуњен §-160 гр. орг. статута.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет у смислу §-а 11 зак. чл. 21 из 1886.
проглашава одобрење измене §-а 3 гр. статута о истављењу
марвених пасоша и допуни §-а 160 гр. орг. статута.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 92.
адм. 19247 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. под-
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носи на основу мњења заједничке седнице економског, правног и одбора за финансије и прорачун решење Министарства
Трговине и Индустрије у ствари статута о гр. штедионици.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да су у
статуту учињене битне измене. Ми смо хтели, да 2.000.000. –
дин. дамо као позајмицу гр. штедионици а сада ће бити
стално ангажовани. Изменом су онемогућени хипотекарни
зајмови и заложнице. Треба решити откуда ће се узети та
два милиона дин. По његовом мишљењу треба их узети из
основног фонда. Моли, да гр. рачуноводство, да тачан исказ
о свима готовинама градских фондова и на идућој седници
опет узме у претрес. Сада пак, да се отпис Мин. Трговине и
Индустрије узме на знање.
Димитрије Бјелић, члан проширеног Савета је мишљења да гр. штедионица без издавања хипотекарних зајмова и
обављања других банкарских послова неће моћи функционисати. Предлаже, да се сада отпис узме на знање а да се путем
једне депутације поради код г. Министра Трговине, да се потврди статут онако како је предложен.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, је за предлог г.
Мите Клицина, да се отпис сада узме на знање а на идућој
гл. скупштини изабере одбор, да се реши о измени статута и
о стављању у рад штедионице.
Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета, тражи да
се претходно саслушају стручњаци, да ли гр. штедионица по
одобреном статуту неће моћи радити. Моли, да се статут са
одобрењем умножи и раздели неколицини чланова прош.
Савета.
Др. Милорад Попов, члан прош. Савета је мишљења, да
штедионица неће моћи радита са овако скученим пословним
кругом.
После овога је предлог Мите Клицина допуњен предлогом Др. Мите Арадског једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање отпис Министарства Трговине и Индустрије којим са изменама одобрава статут о градској штедионици.
Избор Управе и других органа штедионице ће се извршити на идућој гл. скупштини прош. гр. Савета. Истодобно
се има поднети гл. скупштини исказ о стању свих фондова,
којима рукује град. Пре поднашања овога предмета гл. скупштини осим стручних гр. одбора имају се саслушати и стручњаци изван овог представништва.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 93.
адм. 18419 од 1927.
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 расписа Г. великог жупана Бачке Области од 8.IV.1927.
Број 2667/1927. којим саопштава наређење Министарства
Финансија Генералне Дирекције Држ. Рачуноводства оделења
за самоуправне буџете Градској Управи с којим је наређењем
забрањена наплата пијачарине од стоке која је на пијацу дотерана а није продата.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, пита на основу
кога закона нам то наређује г. Министар Финансија. Данас ће
нам се један приход укинути а сутра други те тако град неће
имати сигурне подлоге за своје прорачуне. Пошто наређење
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Министрово нема законске подлоге предлаже, да се против
њега поднесе тужба на Држ. Савет. Како тужба нема одгодне
моћи, то прихваћа до решења њезиног предлог гр. Савета.
После овога је предлог гр. Савета, једногласно примљен
допуњен предлогом Мите Клицина, члана прош. Савета и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет поводом наређења Министарства
Финансија Генералне Дирекције Државног Рачуноводства
Број 38159/1927. решава да се распис односно наређење
Министарства Финансија Генералне Дирекције Држ. Рачуноводства оделење за Самоуправне буџете Д.О. Бр. 38159/1927.
о пијачарини изврши с тим, да се наплата по досадањем
обичају од на пијацу дотеране стоке убере но да би се удовољило поменутом наређењу Министарства Финансија има
се од непродате стоке наплаћена пијачарина још исти дан
натраг вратити.
Број непродате стоке имају установити органи гр. потрошаринског звања уз суделовање пијачног дежурног полицијског чиновника односно подофицира и након тога има се
повратак пијачарине извршити још исти дан на благајни гр.
потрошаринског звања уз повлачење лисница пијачарине.
Уједно се ставља у дужност шефу и благајнику гр. потрошаринског звања, да на поменутим лисницама потврде повратак пијачарине од странака потврде и да исте лиснице прикључе обрачунским списима.
Уједно решава прош. гр. Савет, да се против овога наређења Мин. Финансија има поднети тужба на Државни Савет, пошто су њиме повређена права града.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 94.
адм. 15420, 15599, 15841, 15845, 16862, 16994, 17594, од 1927.
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 летећег зајма од 7 ½ милијона дин.
На позив градске Управе у предмету подизања летећег
зајма од 7.500.000 дин. приспеле су следеће понуде:
1) Српске Банке д.д. у Загребу филијала у Н. Саду.
2) Држ. Хип. Банке главна филијала у Новом Саду
3) Трговачке и Обртне Банке д.д. у Новом Саду.
Градски Савет разматрајући приспеле понуде с поразумно с фин. економ. и правним одбором установио је, да је
понуда Српске Банке д.д. у Загребу филијала у Н. Саду по
град најповољнија и предлаже проширеном градском Савету, да исти одлуком изрекне да прима понуду Српске Банке
д.д. у Загребу филијала у Новом Саду у своти од 7500.000
дин. под следећим условима:
1) Градска Управа подиже на време од 2 до 3 г. дана од
Српске Банке д.д. у Загребу филијала у Новом Саду у своти
од 7.500.000 дин. уз годишњу камату од 8% и годишњу провизију од 3 ½ % дакле уз свега 11 ½ .
2) Градска управа односно Савет имао би путем свога
фискала да сачини обвезницу са кредитором.
3) Градски Савет дужан је по одобрењу ове одлуке од
стране Министарства Унутрашњих Дела зајам перфектуирати, исти подићи и подигнуту своту од 7.500.000 дин. уложити на текући рачун градске Управе на који би улог имала
Српска Банка д.д. у Загребу филијала Нови Сад плаћати гр.
Управи на име камате 8% годишње, на име провизије 3 ½
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укупно 11 ½ %
4) Обвезницу у име града као и намиру за подизање новца са текућег рачуна имао би потписати градски начелник
заједно са гр. главним фискалом.
5) Свако подизање новца са текућег рачуна има уследити на основу посебне одлуке проширеног гр. Савета.
6) Градска Управа према погодби са кредитором имала
би да плаћа камату и провизију, која износи укупно 11 ½ %
само на подигнуту своту са текућег рачуна.
7) Отказни рок за обе странке установљава се од 6 месеци.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, вели, да су две
најповољније понуде Српске Банке и Трговачке и индустријске Банке. У зајам се може мирне душе ући ако је он без рока за подизање и ако су већ тачно одређене сврхе на које се
има употребити.
Мита Клицин, члан проширеног Саветa, примећује, да
ми хоћемо зајам а још немамо тачне планове и предрачуне
за чега ће се употребити. У прорачуну није предвиђен ануитет зајма ни за камате. Држи, да неће требати за сада 7 ½
милиона динара. Прво се мора израдити предлог шта ће се
ове године извршити па план како ће се вратити и тек онда,
да се закључује зајам. Мишљења је, да је држ. хипотекарна
Банка повољнија од Срп. Банке. Летећи зајам може нам отказати банка у свако доба а од куда ће ли за 6 месеци моћи
других 7 ½ милијона динара набавити. Град има мало новца
за невољу. Предлаже, да се предмет скине с дневнога реда и
на идућој гл. скупштини стави на дневни ред а дотле све потребно спреми.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, вели да је 10. марта
на гл. скупштини решено, шта се има извршити и тада је
упућен гр. Савет, да затражи понуде за зајам од 7 ½ милиона динара.
Мита Клицин, члан прош. Савета, вели, да је тада решено било у начелу и требало је израдити детаљне планове и
предрачуне.
После овога је једногласно примљен предлог Мите Клицина и
РЕШЕНО ЈЕ:
Предлог гр. Савета о подизању зајма од 7 ½ милијона
динара се сада скида с дневнога реда с тим, да се до идуће
гл. скупштине спреме сви детаљни нацрти и предрачуни за
чега се има употребити зајам.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 95.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
избора одбора за Творницу Плина у смислу §-а 11 статута о
гр. творници плина.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет бира према §– 11 статута о творници плина у одбор за творницу Плина: Даку Поповића,
Стевана Радивојевића, Димитрија Бјелића, Јована Перваза,
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Др. Косту Мајинског, Др. Јована Латинчића, Милутина Стојковића, Косту Живојновића, Др. Фрању Реша, Луку Бајића и
Ђоку Мољца чланове прош. Савета.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 96.
адм. 6176 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
избора и принадлежности директора Творнице Плина.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању мишљења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун а на основу т. 11 §-а 10.
статута о Управи Творнице Плина бира без расписивања
стечаја за управитеља Творнице Плина, Јована Киртија, градског машинског инжињера, с обзиром на то да су сви радови
око рестаурације ове творнице изведени успешно под његовим руковођењем чиме је најбоље показао своју способност и
дораслост за тај положај. Једновремено му се установљава
плата месечно у округлој своти од 5.000.- динара са станом,
огревом и осветљењем у творници плина почевши од 1. јануара о.г. с тим да остане и даље члан гр. пензионог фонда, али
са беривима, које је досад уживао код града, све док се не
установи посебни фонд за чиновнике гр. предузећа.
О томе се гр. Савет и Јован Кирти, гр. инжињер изводом из записника извештавају.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 97.
адм. 18404 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
отписа Министарства Унутрашњих Дела бр. 21735/1926. у
предмету измене гр. статута о наплати кланичних такса
поводом акта Мин. Пољопривреде
Вода бр. 2641 и
8994/1926.
Градски Савет удовољавајући горњем наређењу прибавио је мишљење Трговачке Индустријске и Занатске Коморе
а након саслушања Економског, финансијског и Правног
Одбора доноси свој предлог као у диспозитивном делу.
Дака Поповић, члан проширеног Савета, не може прихватити предлог Савета, већ тражи, да се поново врати економском одбору, да испита у каквом је стању кланица као и
какво је било газдовање. Предлаже да се кланичне таксе
снизе како је пре било и то већ од 1. маја о.г. јер оне знатно
поскупљавају живот у граду. Пита шта је проузроковало дефицит, овај се уосталом има према једној Министарској наредби покрити из општинског приреза.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да се ово
питање неби могло решити данас тако, да се од 1. маја снизе
начелне таксе. Он је зато, да се узму под ревизију све таксе
и евентуално смање, али тек у вези са новим прорачуном а
не у току године. Пита када је дошло наређење у коме Министар тражи, да се стање кланичне таксе реши 1. маја о.г.
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Радивој Бокшан, гр. Саветник, вели, да је наређење
дошло у почетку овога месеца. Снижењем кланичних такси
би био поколецан цео наш прорачун.
Дака Поповић, члан прош. Савета, вели да је требало
пре повишења таксе питати Трговачку и Индустријску Комору када то закон прописује.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, је против измена кланичних такса, јер би то поколебало гр. прорачун. У
будуће када се буду смањивале таксе онда нека се саслуша и
Трговачка комора, када већ то закон прописује. Мин. Унутрашњих Дела треба известити, да се таксе не могу снизити
сада у току године.
После овога је једногласно примљен предлог гр. Савета
допуњен предлогом Даке Поповића и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет са обзиром на чињенице које су
изнесене у ставци гр. Савета упућује Мин. Унутрашњих Дела
под бр. 10480/адм. 1926. коју представку прош. гр. Савет и
данас у целини одржава а у којој су означене наплате о повишеним кланичним пристојбама а које су наплате установљене и одобрене од стране Министарства Унутрашњих Дела
под бр. 8475/1926. год. решава да и даље остаје при својем
скупштинском решењу од 21. априла 1926. год. бр. 88. односно 136/1925. тим више да неби осетљиво морао повисити на терет целокупног грађанства установљеним за текућу
годину већ потврђен постотак општинског приреза, то се
умољава Мин. Унутрашњих Дела као и Мин. Пољопривреде
да изнимно одобре за ову 1927. год. наплату повишених кланичних такса према одлуци бр. 88/зап. 1926. прош. гр. Савета јер је одлука број 136/зап. 1925 добила одобрење од стране Министарства Унутрашњих Дела под бр. 2630/1926. год.
РАЗЛОЗИ:
Навод који је Трговачака Индустријска Комора у првој
тачци свога дописа изнела апсолутно не стоји и не одговара
фактичном стању, јер градска управа повишене кланичне
таксе наплаћује споразумно и по одобрењу одлуке Мин. Унутрашњих Дела оделења за Б.Б.Б. под бр. 2630 од 7. фебруара 1926. год.
Не стоји тврдња Трг. Индустријске и Занатске Коморе
наведена у овоме допису, да градска управа није послушала
наређење својих предпостављених власти наиме, да није у
одређеном року од 40 дана изменила свој закључак о повећању кланичних такса и да није саобразила свој статут према
решењу Министарства Пољопривреде и Вода.
За доказ томе, да горња тврдња не стоји чињеница је
допис Мин. Унутрашњих Дела бр. 5833/1927. год. од 24.
марта ове 1927. год. којим дописом Мин. Унутрашњих Дела
Градској Управи продужује рок за решење горњег питања до
1-ог маја ове 1927. год.
Уједно Градска Управа одбија од себе неоправдани напад учињен од стране Коморе што није послушао ни упутство
саме Коморе.
Не стоји тврдња да је гр. Савет неправилно повисио
таксе да је незаконито ове повишене таксе убирао као и то,
да за овакво повишење не постоје ни оправдани материјални разлози како то комора у своме допису у 3-ој тачци под
А. и В. износи.
За доказ томе, да је повишење кланичних такса било
потребно и оправдано доказали смо у самом скуп. решењу
бр. 88/1926. а које је решење Мин. Унутрашњих Дела и одобрило.
У овом скупштинском решењу изнесени разлози, који
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су дали повода Градској Управи да повиси таксе, да би се
кланица на тај начин у ред довела. Сем тога скупштина је путем гр. Савета поднела представку под бр. 10480 адм. 1926.
по овом предмету на надлежне форуме и то на Мин. Унутрашњих Дела и Мин. Пољопривреде у којој је образложила
поступак градске управе око повишења наплате кланичних
такса. У горњој скупштинској одлуци и представци, која се
међу списима налази – и данас постоје – због којих разглога
прош. гр. Савет и даље у целини одржава своје решење под
бр. 88/1926. јер је решење број 136/зап. 1925. добило санкцију од стране Мин. Унутрашњих Дела.
На примедбу да је особљу гр. мерничког звања издавана већа свота и то која се не односи на кланицу не одговара
стварности, јер све оно што је особље гр. мерничког звања
примило у погледу расхода кланице утрошено је искључиво
на раднике кланице који су вршили оправке око саме кланице.
Не стоји тврдња Коморе да се код угља дефинити исказују двапут. О овоме се могла Комора кратким путем уверити из књига рачуноводства пошто је цео поступак књижење
манипулативне природе.
Не стоји тврдња да пристојбе за преглед меса и глобе
нису унешене у приходе кланице. Примећујемо, да је горњи
приход око прегледа меса као и глоба свагда унашан и запримљен у приход кланице. Других прихода није било.
Сви наводи у 4-ој тачци Коморе који говоре о начину
газдовања и књижења градске управе, потпуно су неосновани, као што смо то горе наведеним разлозима доказали.
На крају градска управа наглашује да свагда у виду
има наше целокупно грађанство и да будним оком прати рад
градске управе и да од своје стране настојава на томе, да наше становништво што јефтиније дође до животних намирница.
За доказ томе градска управа одлучује да ће у вези са
прорачуном за идућу 1928. год. све таксе а дакле и кланичне
таксе на опште задовољство свију грађана средити односно
снизити то финансијски положај градске управе нађе односно дозволи.
Градска управа на основу горе изнетих разлога не може удовољити предлогу односно захтеву Трговачке Занатске
Коморе у погледу обуставе наплате досадашњих кланичних
такса, а још мање у погледу враћања до сада наплаћених
кланичних такса, јер би враћањем кланичних такса значило
дати потпуно не оправдану изванредну зараду месарима а
на уштрб градске управе и односно њезиних грађана, јер је
евидентно, да повраћену таксу неби потрошачи од месара
никад добили.
У томе случају када би град морао повишену таксу месарима вратити Градска Управа принуђена би била на терет
целокупног грађанства општински прирез најмање са 15%
повисити и зато накнадно одобрење затражити како од Мин.
Финансија тако и од Мин. Унутрашњих Дела.
На основу горе изнетих чињеница прош. гр. Савет моли како Мин. Унутрашњих Дела тако и Мин. Пољопривреде
да скупштинску одлуку односно измењени градски штатут
бр. 88/1926. о наплати кланичних такса за ову 1927. год.
остави на снази, односно наплату кланичних такса за ову
1927. год. одобри.
Ова се одлука подноси на одобрење Мин. Унутрашњих
Дела и Мин. Пољопривреде.
Уједно се упућује гр. Савет да поднесе предлог о евентуалној потребној измени ових такса по саслушању Трговачко Индустријске Коморе.
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О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 98.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
одобрења накнадног кредита за изградњу друге одбранбене
линије
РЕШЕЊЕ:
Овај се предмет данас скида с дневнога реда.
Број. 99.
адм. 17031, 17033, 16884, 17034, 17132, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
лицитације одржане 9. априла 1927. за рушење и продају
материјала некадање „Марковићеве“ куће а сада градске
својине на Тргу Ослобођења.
Дака Поповић, члан прош. Савета сматра да се хитност
овога решења може прогласити пошто је одобрење регулационог плана одобрено и отварање свих улица па и рушење
ове куће.
Др. Михајло Продановић, гр. гл. правозаступник, са
своје стране предлаже, да се ово решење на основу §-а 8. т.в).
зак. чл. XX. од 1901. год. прогласи хитним и одмах извршним
без обзира на евентуалне призиве, пошто то захтева неминован интерес града.
Према овоме је предлог гр. Савета са прелогом Др. Михајла Продановића, гр. гл. правозаступника, једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора одобрава
2 –гу лицитацију за рушење и продају материјала некадање
„Марковићеве“ куће а сада гр. својине на Тргу Ослобођења и
поверава рушење као и откуп материјала фирми: Васе Петровића уз цену од 245.500 дин. (двестотинечетрдестпетхиљадапетстотина) дин. као најповољнијем нудиоцу.
Извршење се поверава гр. Савету.
Проширени гр. Савет по саслушању свога правозаступника на основу §-а 8 т.в.) зак чл. XX. од 1901. год. проглашава ово решење у важном и неодложном интересу града хитним и одмах извршним без обзира на евентуалне призиве.
Број. 100.
адм. 15684 од 1927.
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
предлога Мите Клицина, члана проширеног градског Савета
да се уреди Шајкашка улица.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању мишљења економ-
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ског, финасијског и правног одбора прихваћа предлог и решава, да се уреди онај део Шајкашке улице, који се простире између Карађорђеве и Кајмакчаланске улице и одобрава
кредит за извршење ових радова у износу од 6.900.- динара
на терет партије IXI.“Непредвиђени издаци“.
О томе ср гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 101.
адм. 18179 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету издавања радова стуба и потпорних зидова за инундациони
мост.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, вели, да се овако велико и важно питање не може за кратко време решити.
Предрадње нису извршене онако како је требало. Моли, да
се стручњаци изјасне о овом питању. Тужба је, да услови нису били израђени у детаље, те де се није могла ни поднети
прецизна понуда.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, вели, да су предузимачи могли имати тачну рачунску подлогу, јер су могли
израчунати кубатуру стуба. Накнадних рачуна неће бити, јер
је бушењем испитан слој земље, где се зидање има предузимати. Зато су брисали 5% за накнадне радове и стављен је
преклузиван рок, до када се има стуб довршити. Предлаже,
да се предлог гр. Савета прими.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, изјављује своју
бојазан, да ово решење неће бити поништeно, те није за предлог, да се прогласи извршност.
Дака Поповић, члан проширеног Савета, изјављује, да
цео поступак није правилан. Технички радови су мањкави и
сваки предузимач је поднео понуду по своме, јер није било
детаља како, да се стуб фундира, изолује и друго, те ће свакако бити накнадних радова. Оваки поступак гр. грађевинског
одељка осуђује и тражи, да се у будуће тако што не догоди.
Предлаже, да се предлог прими и прогласи извршним, јер не
може на себе примити одијум народа, да мост буде готов а
ми са прилазом не. Са своје стране одобрава још плус- 5% за
евентуални вишак послова. По довршењу посла ће гр. грађевински одељак примити на себе одговорност за сваки недостатак. Ако је за ово решење потребно одобрење онда га треба
што пре исходити.
Др. Мита Арадски, члан проширеног Савета, предлаже,
да се пенале повиси на 5000.- дин. дневно.
Др. Миша Рајковић, члан проширеног Савета, предлаже, да се са предузимачима склопи уговор и да се бришу 5%
за накнадне радове, јер по извештају гр. грађ. одељка ових
неће бити.
Бернат Ернст, члан проширеног Савета, слаже се с тим,
да се за ово решење изгласа хитност, да би се радови што пре
довршили. Фирма је озбиљан предузимач. Пенале од 5.000- је
висок те предлаже, да се повиси само на 2.000- дин. дневно.
Др. Михајло Продановић, гр. гл. правозаступник, даје
свој пристанак, да се ово решење на основу §-а 8. т.в.) зак.
чл. XX. од 1901. год. прогласи хитним и одмах извршним без
обзира на евентуалне апелате, јер је изградња стуба потпорних зидова потребна за довршење прелаза на нови дунавски
мост је од врло великог интереса града а због краткоће времена је опасност, радови неће на време бити извршени од
чега би град имао ненакнадиве штете.
Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, изјављује да гласа
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против проглашења хитности.
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Берната Ернста већином против једног гласа примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу предлога Економског,
фин. и правног одбора по исходу 2. офертуалне лицитације,
одржане, 11. априла о.г. решава, да се радови за израду стуба и потпорних зидова инундационог моста повере фирми:
Гутман и Франк за коначну суму од Дин. 896.425. по јединичним ценама понуде.
Ради хитности и важних градских интереса, којима је
скопчано благовремено отварање моста – прош. гр. Савет на
основу §-а 8. т.в.) зак. чл. XX. од 1901. године изрече за ове
радове хитност и упућује гр. Савет, да води бригу, да се радови одмах отпочну.
За сталан надзор са стране прош. гр. Савета изашаљу
се инж. Дака Поповић, инж. Стеван Радивојевић, Мита Клицин, Др. Миша Рајковић, Др. Мита Арадски и Димитрије
Бјелић.
Радове има предузимач довршити најдаље до 1. јула
1927. године и за сваки дан после тога рока плаћаће граду
2000.- (двехиљаде) Дин. у име пенале.
Ово се решење има одобрења ради подастрети вишој
државној власти.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 102.
адм. 16749, 17405, 18596, 19030 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 убирања таксе на биоскопске улазнице за одржавање опере и
оперете у Новом Саду.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, слаже се са
тим, да се такса на биоскопске улазнице наплаћује док се
својим путем не укину.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, на основу кога
прописа и како се мисли „Аполо“ д.д. повући на одговорност.
Радивој Бокшан, гр. Саветник, вели, да се гр. таксе
наплаћују као и порезе и у статуту нису предвиђене никакве
санкције. О наплати ове таксе није сачињен статут већ се
убира на основу обичне одлуке прош. Савета. Изјављује своју
сумњу, да ће град у томе успети против д.д. „Аполо“.
Мита Клицин, члан прош. Савета, се чуди да гр. Саветник може овако говорити. „Аполо“ д.д. мора убирати гр. таксе,
док се ове не укину својим путем. Биоскопи су концесионирани и концесија се може од њих одузети, ако се не покоравају
наређењима власти.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, вели, да
је „Аполо“ д.д. могло молити, да се ова такса укине, али није
смело у своме делокругу је једноставно укинути. Свака правна
норма мора имати санкцију, ако другу не а оно бар полицајну.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, као Муниципални
Одбор, одбија представку Управе овдашњег Аполо биоскопа
д.д. ради укидања таксе на биоскопске улазнице за одржавање опере и оперете.
Према томе, обавезује се Аполо д.д. и сви остали биоско-
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пи у Новом Саду да и даље убирају, решењем Проширеног
Савета бр. 81 скуп. 25604/адм. од 23. августа 1924. год.
установљене таксе на биоскопске улазнице, а Управа Апола
д.д. се сем тога обавезује, да накнадно уплати у градску благајну приходе од ове таксе, почевши од 1. априла о.г. па све
до данашњег дана, на основу званичних података о улазницама, продатим за то време.
Приход од ових такса има се убудуће уплаћивати у градску благајну, из кога ће се, према решењима овог Проширеног Градског Савета, субвенционирати опера и оперета у
Новом Саду.
Овлашћује се гр. Савет, да по потреби и принудним
средствима примора Управу Аполо биоскопа д.д. на испуњење ове обавезе.
РАЗЛОЗИ:
Решењем Проширеног Градског Савета од 23. августа
1924. год. бр. 81 скуп. 25604./адм. од 23. августа 1924. год.
установљена је такса на биоскопске улазнице за одржавање
опере и оперете у Новом Саду и обавезни су сви биоскопи,
да ову таксу убирају и исплаћују Управи Народног Позоришта у Новом Саду, у чијем је саставу тада радила опера и
оперета. Природно је, да се ова такса има убирати све дотле,
док је надлежна власт не укине.
Међутим 1. априла о.г. пријавила је Управа Аполо биоскопа д.д. да је обуставила убирање ове таксе са разлога што
је овдашњeм Народном Позоришту укинута опера и оперета.
Овакав поступак Аполо д.д је неправилан и самовољан.
Правило је, да од законитих власти законито заведене
прирезе и таксе може укинути законитим путем само надлежна власт.
Право муниципалних градова из §.- 15, 21, зак. чл. од
1886. год. на увођење нових приреза и такса и укидање већ
постојећих приреза и такса, врши, према §.-12. гр. орг. статута а тачка ц. скупштина Муниципалног Одбора. Само је, дакле овај Проширени Савет, као Муниципални одбор, надлежан да на територији овога града решава о укидању градских
такса. Према томе је и Управа Аполо биоскопа д.д. била дужна претходно затражити пристанак овог проширеног Гр. Савета за укидање горе споменуте таксе.
Разлози, којим Управа Аполо биоскопа д.д. правда овај
свој поступак, т.ј. да је Новосадско Народно Позориште престало са давањем опере и оперете, неумесне су.
Проширени Савет уводећи таксу на биоскопске улазнице за одржавање опере и оперете у Новом Саду, није имао
на уму потпомагање ове или оне оперетске трупе, него је
мислио на одржавање и потпомагање опере и оперете, у
опште, као установе. Према томе, и обавеза овдашњих биоскопа на убирање ове таксе постојаће све дотле, док је овај
Проширени Савет, као надлежна власт, не укине, јер ова
обавеза не зависи од постојања ове или оне оперске или
оперетске дружине.
Стога пошто је опера и оперета коју је до сада одржало
Новосадско Народно Позориште у своме саставу престала,
ваљало је упутити овдашње биоскопе, да приносе од ове таксе уплаћују у гр. благајну.
О чему се изводом из записника извештава Градски
Савет ради даљег поступка.
Број. 103.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
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издавања за пашњак земљишта поред пута према Штранду
и Жељезничке пруге за парк.
Др. Милорад Попов, члан прош. Савета, прима предлог
с тим, да се дрва изваде из употребе.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет, као муниципални Одбор, решава,
да се земљиште на путу према Штранду поред жељезничке
пруге, које је одређено за парк, може привремено употребити за пашњак, и путем јевне лицитације издати у закуп.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет доноси горње решење с обзиром на
велику оскудицу у пашњацима, а пристао је на употребу
овог земљишта за пашњак само привремено док се питање
пашњака у граду не уреди дефинитивно.
А учинио је то и стога, што овај комплекс земљишта,
одређен за парк још није паркиран нити је то за сада неопходна потреба.
Пошто тај, део града, коме овај пројектовани парк има
да служи, још није изграђен.
О чему се изводом из записника има известити Гр. Савет да по овом решењу даље поступи.
Референт: Рудолф Штесл, в. инжињер.
Број. 104.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
преноса кредита на партију 22 одводњавање баруштина.
РЕШЕЊЕ:
Овај се предмет скида са дневнога реда.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 105.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о. г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
понуде Банке Војводине ради откупа куће у улици Краља
Петра број 29.
Предлог Гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет, као Муниципални одбор, овлашћује
гр. Савет да поведе преговоре са д.д. Банком Војводином
ради откупа куће у улици Краља Петра бр. 29 без икаквих
обавеза по град и ДА О РЕЗУЛТАТУ ПРЕГОВОРА ПОДНЕСЕ
извештај и предлог.
О чему се изводом из записника има известити Гр. Савет ради даљег поступка.
Број. 106.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету сме-
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штања гр. трошаринског звања и суда за станове у
изнајмљеној просторији на Рибњем Тргу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет као Муниципални Одбор, узима на
знање и одобрава решење Гр. Савета бр. 17452/адм.1927.
којим се за смештање потрошаринског звања и суда за станове узима у закуп један стан од 4 собе у кући Евице Стефановић у Даничићевој улици уз месечну од 2500.-динара, а
под условима наведеним у поменутом решењу.
Закупнина има се исплаћивати на терет партије IX1.
Непредвиђени издаци градског прорачуна за 1927. годину.
О чему се изводом из записника извештава гр. Савет
даљег поступка ради.
Референт: Рудолф Штесл, виши инжињер.
Број. 107.
адм. 21758 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
молбе Грчко Католичке Црквене општине ради опроста од
плаћања трошкова за оправку тротоара.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог Економског,
финансијског и Правног Одбора одбија молбу Новосадске
Грчко Католичке Општине ради опроста од плаћања динара
2.376.79 за оправку тротоара у Милетићевој бр. 48 али с
обзиром на тежак материјални положај црквене општине
дозвољава, да црквена општина може плаћати овај дуг, као
и све друге дугове, који су убележени на терет ове црквене
општине у име трошкова за израду и оправку тротоара у
једнаким 10 годишњим ратама са 6% (шест) камате.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештава.
Број. 108.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о. г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
молбе мушке држ. гимназије у Новом Саду ради новчане
припомоћи за Прославу Павла Шафарика.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет, као Муниципални одбор, одобрава
Мушкој Гимназији у Н. Саду новчану помоћ од 25.000.– динара словом:двадесетпет-хиљада динара, на терет партије
XVI. градског прорачуна за 1927. годину и то за унутрашње
уређење Гимназије поводом прославе Павла Шафарика, великог словенског научника и некадањег директора новосадске гиманазије.
РАЗЛОЗИ:
У вези са прославом стогодишњице Матице Српске,
подићиће се у згради Мушке Гимназије спомен плоча Павлу
Јосифу Шафарику, некадањем директору ове гимназије. Као
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на Матичину тако и на прославу Шафарикову доћи ће изасланици научних и културних друштава из наше целе отаџбине, а и из савезничких земаља. Међутим, не само гимназијска зграда него и њезино унутрашње уређење налази се у
толико дерутном стању, да би гимназијску зграду безусловно
требало довести колико у ред, да не би страним представницима изгледало да нисмо били кадри сачувати оно што су
нам предци оставили. Како је ова просветна установа не
само српском народу дала многобројне генерације интелектуалаца, него је својим радом у прошлости увек чинила част
граду Новом Саду, сматрао је Проширени Градски Савет за
своју дужност да овом приликом Мушку Гимназију потпомогне новчано.
О чему се изводом из записника има известити Градски Савет ради извршења.
Број. 109.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г . подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског, и правног одбора свој предлог у предмету записка Савеза Војвођанских Градова у ствари личног огрева
учитељству.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет, као муниципални одбор, узима на
знање, да је пресудом држ. Савета од 2. марта 1927. године
бр. 2750 поништено решење бр. 169666/1926. с тим, да учитељским снагама не припада огрев, већ на основу финансијског закона за 1925/26. годину члан 265 само накнада у
новцу, која је свота у наведеном члану за градове одређена.
Уједно упућује гр. Савет да горње решење саопшти
месном школском одбору знања ради.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број. 110.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси наређење Окружног Суда у Новом Саду издато на основу чл. 23. зак. о бирачким списковима да се бирачки спискови за град Нови Сад препишу најдуже до 31. маја о.г.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање да је путем Мин.
Унутр. Дела предложио Државном Одбору, да се за град Нови Сад одреде 12 изборних места и да се саставе изборни
квартови Одељци у смислу алинеје 2. чл. 50. зак. о избору
народних посланика према месту где бирачи станују.
Уједно се овлашћује в.д. гр. начелника, да може узети
потребно особље за наређени препис бирачких спискова. За
препис бирачких спискова и набавку потребних материјала
се одређује 10.000 дин. из партије непредвиђених издатака
у прорачуну за о.г.
О овоме се изводом из записника гр. Савет извршења
ради извештава.
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Број. 111.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о. г. подноси, на основу мишљења пенз. одбора, свој предлог у предмету установљења личне пензије Јосипу Хеђи редарственом
детективу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Пошто се решењем прош. гр. Савета од 29. децембра
1925. и решењем гр. начелника под бр. 251 предс. 1925. одређена дисциплинска истрага против Јосипа Хеђи ред. детектива завршила решењем дисциплинског одбора бр. 53. У.О.
1927. тако да је именовани само новчано кажњен те би се у
смислу - §а 13. зак чл. 23. од 1886. год. имао повратити у
звање. С обзиром пак да је услед болести и старости према
сведоџби гр. физиката за даљу службу стално и трајно неспособан то се има ставити у пензију.
Јосиф Хеђи ступио је у службу града 10. марта 1893.
год. као редар и наредник и био све до 1. маја 1920. год.
када је био пензионисан. Ово време службовања износи 27.
година 1 . месец и 22 дана. Од 1. марта 1923. је поново позват на дужност и био у служби све до суспензије од звања,
т.ј. до 31. децембара 1925. год. Време проведено под суспензијом се у смислу 3 алинеје §-10 гр. пенз. статута не може
урачунати јер није потпуно ослобођен дисциплинске одговорности а за време суспензије није уживао потпуна берива.
У поновној служби града је провео 2 године и 10 месеци те
са пређашњом износи свега 29 год. 11. месеци и 22 дана. На
основу мировинског статута §-8 став. 4. има да му се у повољно рачунање узме време од дана његове службе па до краја
1924. год. када је ступило на снагу решење прош. гр. Савета
бр. 82/1924. којим се ова погодност укидала. Ова погодност
рачунања 7. месеци за 8. износи 49. месеци тј. 4 године и 1
месец, осим тога имају да му додају 2. године према решењу
прош. гр. Савета бр. 40/скуп. зап. од 1897. те тако има 36.
година и 22 дана. Према томе има да добије као личну пензију своју основну плату од 6960 положајну плату 1920. станарину 1200. У име личног додатка на скупоћу припада му
7200 динара а у име породичног додатка на жену Јелисавету рођ. Бергер 1800 дин. годишње почев од 1. маја о.г.
О томе се извештавају гр. Савет и Јосип Хеђи.
Број. 112.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мишљења пензионог одбора свој предлог у
предмету пензионисања гр. служитеља Фрање Мондовића.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Пошто је према сведоџби гр. гл. физика Фрања Мондовић, гр. служитељ за службу стално неспособан услед болести
то се ставља у пензију.
У службу града је ступио 2. априла 1906. год. те до 30.
априла 1927. има свега 21 годину и 28 дана што се има заокруглити на 21 ½ годину. Према томе припада му у име
пензије 73% његове последње основне плате од 4260. дин.
положајне плате 1.200.- и редовне станарине 1020. свега
6480 дин. што износи 4730 Динара годишње почев од 1.
маја 1927. год.
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У име личног додатка на скупоћу припада именованом
такођер 73% његовог последњег додатка од 6000 дин. што
износи 4380 дин. у име породичног додатка на жену Јулијану рођ. Чипе и дете Ђулу рођеног 23. септембра 1918. год. по
1800 динара годишње. Овај додатак на скупоћу припада
према одредбама уредбе о додатцима на скупоћу државних
пензионера.
О томе се извештавају гр. Савет и Фрања Мондовић
изводом из записника.
Број. 113.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мишљења пензионог одбора свој предлог у
предмету молбе уд. гр. служитеља Лајоша Кардоша ради установљења породичне пензије.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Према потврди Државног матичарског звања у месту је
гр. служитељ Лајош Кардош умро 8. априла 1927. год. те се
његовој удовици има установити породична пензија.
Покојни Лајош Кардош је ступио у службу града први
пут 1. јуна 1897. год. и био до 15. марта 1899. што износи
једну годину 9 месеци и 14 дана а други пут 7. фебруара
1903 год. до 8. априла 1927. год. што износи 24. године 2
месеца и 1 дан. Свега има 25 година 11 месеци и 15 дана,
што се има заокруглити на 26. година. Према томе би припадало покојнику у име пензије 82% последње његове основне
плате од 5340 дин. положајне плате 1200. Дин. и редовне
станарине 1020. дин. свега 7560. дин. што износи 6199.
дин. годишње. У име личног додатка на скупоћу припадало
би му такође 82% последњег додатка од 6.000 дин. што износи 4920. дин. годишње.
У име породичне пензије припада његовој удовици
пошто има 1 дете 65% личне пензије што износи 4029. дин.
а додатак на скупоћу је према чл. 7 Уредбе о додатцима на
скупоћу онај исти који би припадао покојнику а то је 3920
дин. Осим овога припада уд. Лајоша Кардоша још и породични додатак на једно дете од 1800 динара годишње.
О томе се извештавају гр. Савет и удова Лајоша Кардоша.
Број. 114.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења пензионог одбора свој предлог у предмету молбе удове пенз. гр. служитеља Јосипа Алмаши ради
установљења породичне пензије.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Према §-у 46 гр. пенз. статута припада молитељици
иза 900 Круна последње активне плате њезиног мужа 120
дин. породичне пензије годишње. У име додатка на скупоћу
припада удовој Јосипа Алмаши у смислу чл. 7 уредбе о додатцима на скупоћу од 15. октобра 1924. а према чл. 17 б.
зак. о додатцима на скупоћу онај додатак који је имао и пок.
јој муж као пензионер а то је 10 динара на дан. Овај додатак
на скупоћу припада само у оквиру уредбе о додатцима на
скупоћу а рачуна се од 1. априла 1927. пошто је Јосип Алма-
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ши 22. марта 1927. год. умро.
О томе се извештавају гр. Савет и уд. Јосипа Алмаши.
Број. 115.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења пензионог одбора свој предлог у предмету молбе уд. пенз. гр. редара Стевана Пацика ради установљења породичне пензије.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Према §-у 46 гр. пенз. статута припада молитељици
иза 720 Круна последње активне плате њезиног пок. мужа
120 динара годишње у име породичне пензије. У име додатка на скупоћу припада удовој Стевана Пацика према чл.
17. Б. закона о додатцима на скупоћу онај додатак који је
имао и пок. муж као пензионер а то је 10 (десет) Дин. на
дан, овај додатак на скупоћу припада само у оквиру уредбе
о додатцима на скупоћу од 15. октобра 1924. године а рачуна се од 1. марта 1927. године пошто је Стеван Пацик умро
20. фебруара о.г.
О томе се извештавају гр. Савет и молитељица.
Број. 116.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
фин. и правног одбора свој предлог у предмету молбе Илије
Антала гр. послужитеља ради једномесечног 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 месец дана потребан у сврху ради опорављења свога здравља то му се овај одобрава од марта о.г.
О овоме се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број. 117.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, фин.
и правног одбора свој предлог у предмету молбе гр. званичнице Јоже Бергман рођене Фабијан ради одобрења допуста
од месец дана, у сврху лечења.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Пошто је молитељица Јожа Бергман гр. званичница
сведоџбом гр. физика доказала да јој је у сврху лечења потребан допуст од месец дана то јој се исти одобрава.
О томе се гр. Савет и молитељица изводом из записника извештавају.
Број. 118.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, фин.
и правног одбора свој предлог у предмету молбе Павла Ђур-
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ковића Барањског избеглице ради стављања у изглед завичајности града Новог Сада за случај да буде примљен у поданство Краљевине С.Х.С.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Пошто према извештају ред. вел. капетаније нема бојазни да ће молитељ пасти на терет града то му прош. гр.
Савет ставља у изглед завичајност града Новог Сада за случај да буде примљен у поданство Кр. С.Х.С.
Градска такса за признање завичајности ће се наплатити по чл. 3 гр. статута о пристојбама за примање у завичајност града када буде примљен у наше поданство.
О овоме се изводом из записника извештава гр. Савет.
Број. 119.
адм. 13640 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси свој предлог, на основу мњења економског, фин. и правног одбора у предмету молбе уд. Агнезе Хубер ради стављања
у изглед завичајности града Новог Сада за случај да буде
примљена у поданство Кр. С.Х.С.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како нема бојазни да ће молитељка пасти на терет града то јој гр. Савет ставља у изглед завичајности града Новог
Сада за случај да буде примљена у поданство Кр. С.Х.С.
Градска такса за признавање завичајности ће се наплатити по чл. 3. гр. статута о пристојбама за примање у завичајност града када буде примљена у наше поданство.
О овоме се изводом из записника извештава гр. Савет
и молитељка.
Број. 120.
адм. 13183 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, фин.
и правног одбора свој предлог у предмету молбе Санитетског
поручника г. Михајла Нагорног ради стављања у изглед завичајности града Новог Сада за случај да буде примљен у поданство Кр. С. Х. С.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада ставља у изглед завичајности града Санитетском поручнику Михајлу Нагорном
Руском поданику за случај да буде примљен у поданство Кр.
С.Х.С.
О овоме се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 121.
адм. 48645 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
молбе Јована Сланкаменца учитеља, у којој моли да му се
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дозволи да може продати свој плац, иза старе чиновничке
насеобине, парцела број 15. у површини од 278. кв. хв. и на
истом плацу саграђену кућу.
Извештај гр. грађ. одељка, да је на плацу иза старе чиновничке насеобине, парцела бр. 1) кућа саграђена, на основу
грађ. дозволе под бр. 10757/адм. 1925.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању економског и
финансијског одбора, изриче, да усваја молбу молитеља
Јована Сланкаменца, учитеља, и да му изнимно додељује
дозволу, да може свој плац иза старе чиновничке насеобине,
парц. бр. 15. у површини од 278 кв. хв. и на истом месту
сазидану кућу продати, а градски фискал се упућује да о
овоме води бриге приликом преписа некретнине. О овоме се
заинтересовани изводом из записника извештавају.
Број 122.
адм. 12112 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
молбе Марије Еустафа Шиме рођ. Јерковић, стављања у
изглед завичајности града Новог Сада за случај да буде
примљена у поданство Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како је молитељка рођена у Новом Саду и ту била завичајна по својој матери то јој се за случај развода брака и
пријема у поданство Кр. С.Х.С. ставља у изглед завичајности
града Новог Сада.
Градска такса за признање завичајности ће се наплатити по чл. 3. гр. статута о пристојбама за примање у завичајност града када буде примљена у наше поданство.
О овоме се изводом из записника гр. Савет и молитељка
извештавају.
Број. 123.
адм. 14125 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 21. априла о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, фин.
и правног одбора – свој предлог у предмету стављања ван
крепости решења прош. гр. Савета од 22. октобра 1926. бр.
317/адм. 36359 од 1926. у погледу ограничења броја аутотаксија на 35.
Мита Клицин, члан прош. Савета, предлаже, да се предлог гр. Савета скине с дневнога реда и поднесе предлог ради
измене статута о фијакерском обрту ред. вел. капетан може
издавати дозволе за аутотакси, јер њега не веже решење
прош. Савета број 317/скуп. зап. 1926. јер још није надлежно одобрено. Предлог Мите Клицина је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Овај се предмет скида са дневнога реда и уједно се
позива гр. Савет, да поднесе предлог ради допуне статута о
фијакерском обрту у томе правцу, да се и аутотакси подведу
под овај статут.
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Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број 124.
адм. 12957 од 1927.
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 молбе
Јулије Клајн новосадске становнице која је по своме мужу
завичајна да јој се стави у изглед завичајност града Новог
Сада за случај да буде примљена у поданство Кр. С.Х.С.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Према извештају ред. вел капетаније је молитељка рођена у Панчеву 1878. год. а станује у Новом Саду од 1. марта
1920. и правомоћном пресудом сегединског Окружног суда
од 31. јануара 1924. је разведена са својим мужем Давидом
Клајном и да нема бојазни да ће пасти граду на терет те јој
прош. гр. Савет уважава молбу и ставља јој у изглед завичајност града Новог Сада за случај да буде примљена у поданство Кр. С.Х.С.
Градска такса за примање завичајности ће се наплатити према чл. 3 гр. статута о пристојбама за примање у завичајност града када буде примљена у наше поданство.
О овоме се изводом из записника извештава гр. Савет
и молитељка.
Број. 125.
адм.
Пошто је дневни ред данашње редовне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвату редовну гл. скупштину и за оверовљење позива
Др. Миту Арадског, Миту Клицина, Ђоку Мољца, за 26.
априла 1927. год. у 10 сати пре подне у бележничком звању.
Након читања оверовљава се 26. априла у 10 сати пре подне.

Никола Лебхерц с.р.
гр. подбележник

Јован Лакић с.р.
в.д. гр. начелника
Потписујем са том напоменом да
фирма Гутман и Франк имају
плаћати пеналу ако за 2 месеца
после потврде више власти не
сврше посао
Ђока Мољац

ЗАПИСНИК
вођен у редовној гл. скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 19. маја 1927. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ, в.д. 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. Михајло Продановић, гр. правозаступник,
Никола Плавшић, гл. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гл. физик,
Стојан Стакић, гр. Саветник, Ђула Киш, зам. гр. гл. рачуновође, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија
Патак, гр. рачуновођа, Никола Лебхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гр. архивар, Јосиф Пајц, гр. гл.
благајник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног одбора: Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Лука Бајић – Бајин, Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Мирко Влаовић, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Мита Грујић,
Вељко Добановачки, Бернат Ернст, Коста Живојновић, Др. Бранко Илић, Васа Јовановић, Мита Клицин,
Станко Лазић, Александар Нађ, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Владимир
Миодраговић, Др. Васа Могин, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Др. Милорад Попов, Др. Јефта
Поповић, Стеван Радивојевић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Коста Симин, Јован Ћулум, Фрања Цидлик.
Бележи: НИКОЛА ЛЕБХЕРЦ, гр. подбележник.
Број. 128.4
Председник Г. Јован Лакић, зам. гр. начелника поздравивши присутну г.г. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату редовну гл. скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника поверава
Николи Лебхерцу гр. подбележнику.
Уједно пријављује, да су благовремено накнадно стављени на дневни ред ови предмети:
1.) Предлог гр. Савета у предмету уд. Петра Нинкова
ред. наредника ради установљења породичне пензије.
2.) Предлог гр. Савета у предмету дописа жељезничке
Дирекције у Суботици.
3.) Предлог гр. Савета у предмету молбе фирме Клене и
Голнов за исплату тзв. ситуације за до сада извршени део
монтаже инундационог моста.
4.) Предлог гр. Савета у предмету регулисања Дунавске
улице.
5.) Предлог гр. Савета у предмету молбе инж. Ненада
Ланцоша ради снижења цене продатог плаца.
6.) Предлог гр. Савета у предмету молбе Лазара Арадског
поч. среског начелника ради снижења цене продатог плаца.
Једногласно узето на знање.
Број. 129.
Госп. Јован Лакић, в.д. гр. начелника, подноси градоначелнички извештај о раду гр. управе за прошли април месец.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, узима на знање извештај, у вези с њим пита, да ли је гр. Савет, учинио потребне кораке, да град добије свој удео према чл. 85. финан.
Закона за год. 1927/28.
Радивој Бокшан, гр. Саветник, вели, да је град свој
4

У тексту записника су изостављене тачке дневног реда број 126. и 127.

78

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

удео већ био тражио прошлих година, али без успеха. Сада
поводом овога, законског наређења ће поново тражити.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, моли
да се на углу Карађорђеве улице ископа бунар.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да овака молба већ постоји и мислио је, да бунар избуши или из уштеде
прорачуна прошле године, или пак, да се предвиди у прорачуну идуће године.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се овај бунар избуши из уштеде прорачуна прошле године а
ако га неби било онда из непредвиђених издатака.
После овога је предлог Др. Јефте Поповића допуњен
предлогом Мите Клицина једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање
градоначелнички извештај за месец април и уједно решава
да се у Карађорђевој улици према већ поднесеној молби ископа бунар с тим, да трошкови иду из уштеде прорачуна гр.
домаће благајне за 1926. годину а уколико их неби било онда
из прорачуна гр. домаће благајне за о.г. партија „Непредвиђени издаци“.
О овоме се извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број. 130.
адм. 19276 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси решење Министарства Унутрашњих Дела бр. 7706. од
20. априла 1927. год. у ствари пензије Др. Жарка Стефановића са мишљењем гр. пензионог одбора.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет позива гр. Савет да у извршењу
другостепеног решења Мин. Унутрашњих Дела под бр. 7706.
од 20. априла 1927. исплаћује Др. Жарку Стефановићу у натраг од 1. августа 1926. год у име мировинских принадлежности сталног карактера 41600 (четрдесетједнахиљадашестотина) дин. као мировинске принадлежности привременог
карактера лични додатак на скупоћу према уредби о додатцима на скупоћу број Д.Р. 42300 од 10. априла 1924. год. као
и уредбе Министарског Савета од 8. октобра 1924. 13.200
(тринајстхиљададвестотине) дин. у име породичног додатка
на жену 150 дин. (стопедесет) дин. месечно уколико не прилеже разлози за укидање овог додатка према чл. 12. споменуте Уредбе. Варошки додатак не могу се узети у пензијске
принадлежности пошто је прош. гр. Савет у погледу додатка
на скупоћу пензионерима изрекао да не могу добити више
принадлежности него што добијају државни чиновници у
пензији а то је према горе цитираним уредбама о додатцима
на скупоћу које говоре само о личним додатцима на скупоћу
а не и о ванредним гр. додатцима, чије би се урачунавање у
пензију морало изрећи нарочитом одлуком прош. гр. Савета.
Проширени Савет остаје конзвентан својим досадашњим решењима у погледу двоструког рачунања година проведених на војној дужности у бившој Аустроугарској војсци
за време, те против тога дела горњег решења Мин. Унутрашњих Дела подноси тужбу на Држ. Савет.
О овоме се извештавају гр. Савет и Др. Жарко Стефа-
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новић изводом из записника.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 131.
адм. 20402 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету расписа Министарства Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и Барању број 7873/1927. којим саопштава, да је на основу пресуде Држ. Савета Број 43029/1926. размотрило призив,
„Штранд“ д.д. те није одобрило онај део скупштинске одлуке
проширеног град. Савета Број 136/1925. којом је установљен гр. штатут у предмету убирања гр. таксе за улазнице на
„Штранд“ купатила.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, узима на знање отпис Мин. Унутрашњих Дела, али предлаже, да прош.
Савет ипак употреби своје право тужбе на Државни Савет,
јер једном донесени, потврђени и прописно проглашени статут може се укинути или изменити само оним путем, којим је
и донесен. Град према д.д. „Штранд“ није прекршио уговор,
јер је установио таксу на установу, која поред хигијене служи више луксузу, и то с тим правом као на биоскопе, забаве,
гостионице и др. Уједно предлаже, да град ступа у преговоре
са д.д. „Штранд“ да откупе наше акције и да се установи закупнина, коју ће имати плаћати.
Бернат Ернст, члан прош. Савета је мишљења, да неби
требало отежавати поседу „Штранд“ купатила. Прошле године није било купатило отворено и претплатници нису добили
од закупа кабина ништа натраг. Ту је не само право него и
дужност града, да се умеша. „Штранд“ д.д. је званично снизио
цене кабина, али је завело разне таксе, тако, да је снижење
илузорно.
Др. Михајло Продановић, гр. гл. правозаступник, вели,
да је уређење прошлогодишњег закупа кабина питање приватно – правног карактера, и град је позван, да ту нешто учини.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, вели, да се град може
у то умешати путем својих делегата у управи д.д. „Штранд“ а
гр. Савет по уговору има и да одобрава сваке године цене кабина.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, предлаже, да
се ствар закупа прошлогодишњих кабина искористи у ту сврху, да град добије више прихода.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање решење Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Банат, Бачку и Барању број 7873/1927. и упућује Градски Савет, да против
решења Министарства Унутрашњих Дела у законитом року
поднесе тужбу на Државни Савет, обзиром на то да је од
стране Министарства Унутрашњих Дела већ једном по овом
предмету пало мериторно решење и Министарство Унутрашњих Дела је већ раније одобрило горњи штатут под бројем
2630. од 7. фебруара 1926. даље нарочито зато пошто друштво није чисто хигијенско предузеће, а и такса се не наплаћује од самога друштва као заступника него од посетилаца
штранд купатила.
О томе се извештава Градски Савет даљег уредовања
ради.
Уједно се позива гр. Савет, да упути своје делегате у
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Управу „Штранд“ д.д. да покрену питање плаћања закупнине кабина у прошлој години када услед поплаве купатило
није могло, да се искористи сезона купањем.
Број. 132.
адм. 18163. од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету дописа Министарства финансија Генералне Дирекције Држ.
Рачуноводства, од 6. априла 1927. год. под бројем 28432 којим саопштава, да је Господин Министар финансија одобрио
одлуку проширеног гр. Савета од 17. јуна 1926. под бр. 157.
с којом је одлуком установљен гр. штатут о наплати гр. таксе
на раскош, те дозволио, да се ова такса може у корист гр. наплаћивати за 1926. и 1927. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање решење Министарства финансија бр. 28432/1927. и проглашује гр. штатут
о наплати гр. таксе на раскош извршним. Уједно решава, да
се умоли Министарство Финансија, да изволи важност овог
штатута продужити за 1928. год. пошто су предрадови прорачуна за 1928. год. у велико у току и наплата таксе на раскош већ је као приход узета у пројекат гр. прорачуна за идућу годину, тим пре пошто је Градска Управа са заинтересованима погодбу гледе паушала сачинила.
О томе се извршења ради извештава гр. Савет изводом
из записника.
Број. 133.
адм. 18053, 18270, 16738, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја. о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског, и правног одбора свој предлог у предмету решења Министарства Унутрашњих Дела број 5257/1927. којим
је поменуту скупштинску одлуку изузев онај део, који говори
о подизању зајма из градских фондова, који фондови у решењу нису тачно означени.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се зајам у износу од
1,496.445. дин. 57 п. за покриће разних набавака извршених у иностранству у год. 1922. има подићи према предлогу
гр. рачуноводства из гр. основног фонда, који располаже са
односном готовином.
Ова одлука се има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела Оделењу за Б. Б. Б.
О томе се извештава извршења ради градски Савет.
Референт: Никола Плавшић, технички Саветник.
Број. 134.
адм. 23116 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету калкулација предрачуна
Творнице Плина за годину 1927.

19. МАЈ 1927.
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Никола Плавшић, техн. Саветник, подноси своје одвојено мишљење у погледу прорачуна у томе што исказује мањак
са 80.442. – дин. а не са 290.000. – дин. како га је установио
одбор творнице Плина.
Пошто је гр. Савет одустао од свога првобитног предлога, који се поклапао са предлогом одбора творнице плина
то је Проширени гр. Савет једногласно прихватио предлог
Николе Плавшића, техн. Саветника и
РЕШИО ЈЕ:
Проширени гр. Савет установљава калкулацију прорачуна Творнице Плина овако:
1.
ПОТРОШЊА
Приватних потрошача......................................................................... 60.000 м3
Јавно осветљење.................................................................................. 30.000 м3
потрошња фабрике ............................................................................. 10.000 м3
губитак ................................................................... ............................ 60.000 м3
........................................................................................................... 160.000 м3
из угља добива се просечно, 21 м3 плина од 100 кг. угља
Издаци: 5000 угља по 71 дин ........................................................... 355.000
2600 угља по 60 дин ........................................................... 156.000
50 масе за чишћење................................. .............................. 5.000
516.000.–
Особље: Управитељ ....................5000 x 8
40.000 .–
1 књиговођа...............................3000 x 7
21.000 .–
благајник ...................................2000 x 7
14.000 .–
1 мајстор плина .........................1700 x 12
20.400 .–
2 ложача ....................................1500 x 12
36.000 .–
〃 ............................................ 1400 x 7
39.200 .–
4
〃 ............................................ 1400 x 5
14.000 .–
2
1 паљивач лампи .......................1400 x 12
16.800 .–
201.400.–
Интерес зајма
разни трошкови по 100 м3
трошкови
осветљења дин.
〃
погона
〃
Дублозе
Генерални трошкови
репаратура
отпис
оправка плиномера
трошарина на сопствену
потрошњу

48.000.–
1.–
12.–
1.–
10.–
8.–
6.–
2.80.–
41.80.–

66.880.–

10.000 м3 по 40 пара

4.000.–
837.080.–

дин.
Приходи:
50% кокса од 7600 угља свега 3800
3000 кокса по 70 дин.–
800 по 50 дин.
3 % катрана 228 по 350
од најамнине плиномера
од продатог плина
60.00 м.3 по 4.50 дин
42.946 за јавно осветљење
дин.
Издаци:
Приходи
мањак
Издаци:

1 инсталатор
〃
1
1 бравар

210.000.–
40.000.–
79.800.–
18.000.–
347.800.–
270.000.–
128.839.–
398.839.–
837.080.–
746.638.–
80.441.–

II.
ИНСТАЛАЦИОНИ ПОСЛОВИ
1500 X 12
18.000.–
1400 X 12
16.800.–
1300 X 12
15.600.–
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2 шегрта
1200 X 12
материјал
апарати, лампе ит.д.

приходи
Издаци:
Приходи.
Вишак:

28.800.–
100.000.–
100.000.–
297.200.–
од разних инсталација ............................................................................327.000.–
од камате
.......................................................6.800.–
333.800.–
279.200.–
80.442.–
333.800.–
54.600.–
54.600.–
25.842.–
Прорачун 1927.
Прорачун 1927. показује се зато неповољан, пошто
Творница Плина има још велике тешкоће да отклони и пошто се број потрошача још није повећао у оној мери која је
потребна да се економски погон осигура.
Иншталациони радови се морају тако осигурати, да вишак буде најмање 15 % од промета.
Велике оправке у цевном воду на улицама су потребне
да се губитак још смањи, и према томе биланса за 1927. још
не може бити активна.
Управи Творнице Плина се ставља у дужност, да радове
за иншталације тако организује, да би помоћу чистих прихода инсталационих послова могла наћи покриће за овај мањак.
Градски Савет ће правовремено предложити гр. Савету
свој предлог за покриће коначног мањка за прву годину рада
Творнице Плина како би несметан рад Творнице Плина до
конца ове буџетске године био обезбеђен.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.

Референт: Никола Лебхерц, гр. подбележник.
Број. 135.
адм. 8505, 14417 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
допуне § 213-218-219 гр. орг. статута у томе правцу да се
повећа особље гр. грађ. одељка и учини расподела рада међу
њима.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се Славко Косировић, предложи Мин. Унутр. Дела на именовање у сталном својству.
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Мите Клицина једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада усваја представку
техничког Савета у гр. грађ. одељку организује место једног
архитекта и једног административног чиновника те према
томе допуњује § 213. гр. орг. статута који допуњен има да
гласи:
ОСОБЉЕ ГР. ГРАЂ. ОДЕЉКА
§. 213.
Особље гр. грађ. одељка је:
1 технички Саветник, 1.
1 виши инжињер
1 грађевински инжињер
1 машински инжињер
1 архитект
1 помоћник инжињера
1 геометар

19. МАЈ 1927.

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
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1 културни техничар
1 административни чиновник
1 надзорник друмова
1 цртач
2 званичника – дневничара
3 друмара
3 чувара долме
§ - ф 217. измењен има да гласи овако
ДУЖНОСТИ ВИШЕГ ИНЖИЊЕРА
Управљање спољних друмова и систематско прегледање
истих
Састављање прорачуна друмарског фонда.
Евиденција основних књига и мапа спољних путева.
Систематско надгледање спољних путева и послови око
изградње, око издржавања њиховог.
Послови око дозвољавања жељезничких пруга на јавним
путевима.
Послови око издавања дозвола за раздеобу кућишта.
Концепирање рада напред наведених техничких предмета.
Замењивање техничког Саветника
§. 218.
а) ДУЖНОСТИ МАШИНСКОГ ИНЖИЊЕРА.
1.) Руковање и одржавање гр. шмркова
2.) Руковање и одржавање погона кланице
3.) Контрола јавних осветљења и развијање истог
4.) Градња и одржавање јавних бушених бунара, евиденција
основних књига бунара
5.) Одржавање свих гр. машина и припадајућих алата
6.) Руковање и одржавање машина за поливање улица
7.) Послови око издавања дозволе за бушење
приватних бунара
8.) Послови око контроле јавних погона на основу уговора
скопчаних са градом
9.) Ствари гр. Творнице Плина
10.)Састављање реферата напред наведених техничких
предмета
11.) Шеф је рачунарског оделења гр. грађ. одељка
б) ДУЖНОСТИ АРХИТЕКТЕ.
1.) Израда општих детаљних планова гр. јавних зграда
2.) Развијање и проширење регулационог плана
3.) Известилац је грађевинског одбора
4.) Систематска контрола приватних градњи и означење
грађевинских линија као и контрола њихова
6.) Израда пројеката за дунавску обалу
7.) Послови око изградње гр. јавних зграда
8.) Састављање свих реферада напред наведених предмета
9.) Шеф је оделења за пројектирање
в) ДУЖНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖИЊЕРА.
1.) Послови око одржавања и развијања посводних канала.
2.) Евиденција основних књига подводних канала.
3.) Послови око одржавања гр. зграда, преглед ових зграда
најмање двапут годишње.
4.) Евиденција основних књига гр. зграда.
5.) Евиденција приноса за канализацију.
6.) Процењивање некретнине.
7.) Одржавање већих гр. мостова и пропуста.
8.) Послови око назива улица и снабдевање кућа са
бројевима.
9.) Надзирање градње гр. зграда.
10.) Конципирање реферада свих горе наведених ствари.
11.) Шеф је административног одељка.
§-ф 219.
а) ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА ИНЖИЊЕРА.
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1.) Послови око насипања града
2.) Одржавање и изградња одбранбених насипа
3.) Зготовљење нацрта око одбране од поплаве и радови око
набавке одбранбеног материјала те одржавање и евиденција
њихова
4.) Послови око одводњавања воде у спољним деловима
града
5.) Одржавање дунавске обале
6.) Контрола над одржавањем Кр. Александра канала
7.) Руковање библиотеке грађ. одељка
8.) Конципирање рефераде свих горе наведених предмета
б) ДУЖНОСТИ ГЕОМЕТРА.
1.) Одржавање и развијање мреже тријангулације
2.) Реамбулација гр. планова, означење свих промена у
плановима на основу премеравања на лицу места
3.) Израда детаља регулационог плана
4.) Означење хатара нових уличних блокова
5.) Евиденција нових основних књига гр. земаља
6.) Парцелисање гр. земаља
7.) Састављање прописаних нацрта којима се може
спровести препис продатих плацева у грунтовници
8.) Евиденција земаља које је град продао
9.) Премеравање виноградарских насеља и састављање
новога плана насеља
10.) Руковање архиве мапа.
в) ДУЖНОСТИ КУЛТУРНОГ ТЕХНИЧАРА
1.) Одржавање вањских путева
2.) Одржавање мањих мостова и пропуста
3.) Одржавање отворених јавних бунара и валова
4.) Одржавање вашаришта
5.) Одржавање канализације (јендека у спољним деловима
града)
6.) Послови око затрпавања баруштина и планирање нових
насеља и уличног смећа
7.) Одржавање некалдрмисаних улица у граду и на новим
насеобинама
8.) Конципирање реферада свих ових предмета
г) ДУЖНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГ ЧИНОВНИКА
1.) Води протокол и индекс гр. грађ. одељка
2.) Води протокол и индекс грађевинских дозвола
3.) Води пословне књиге
4.) Води књиге наруџбених листова
5.) Води евиденцију инвентара на основу рачуна и
наруџбених листова
6.) Рукује архивом гр. грађ. одељка
7.) Води књигу евиденције рокова
8.) Преписивање концепата и остали канцеларијски послови
Систематизовање нових места се и чл. 16. гр. штатута
о разврставању и принадлежностима гр. службеника надопуњује овако: под насловом чиновници 1 категорије у 2 ставу
иза речи „Инжињери“ се умеће реч „архитекта“ а под насловом чиновници 2 категорије се у трећем ставу иза речи „геометар“ се умећу речи „културни техничар“ и административни
чиновник.
Берива једног геометра и административног чиновника пошто нису предвиђена прорачуном гр. дом. благајне ће
ићи ове године на терет партије 40 непредвиђених издатака
у будућим годинама има се пак предвидети на одговарајућој
партији.
Ово се решење има подастрети одобрења ради Мин.
Унутрашњих Дела.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Уједно се подноси предлог Министарству Унутрашњих
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Дела, да досадашњег контрактуалног архитекту Косировића
именује градским архитектом у сталном својству.
Број. 136.
адм. 22667 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси на на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету инвестиционог зајма.
Мита Клицин, члан проширеног Савета вели, да је овде
требало изнети паралелну понуду за зајам. За Хипотекарну
Банку знамо, да је ова дала једну званичну објаву, да каматну стопу снижава на 9 %. Гр. Савет треба да сада ступи у
преговоре са Хипотекарном Банком и да установи услове и
ако може, да се зајам не интабулише. Осим тога треба установити, која је сума потребна за намераване инвестиције. Скреће пажњу на чл. 204. фин. закона за 1927/8 да је град дужан
дати само за допрему конструкције за мост, али не мора платити и саму конструкцију ако се ова набавља на рачун репарације.
Никола Плавшић, техн. Саветник вели, да се град већ
позвао на овај закон надаље наводи за које су радове потребне и колике суме.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да у гр.
фондовима има још око 3 милијона динара. У начелу се слаже
с тим, да се зајам подигне код Хипотекарне Банке. Предлаже, да се овласти гр. Савет, да са Хипотекарном Банком
утврди услове зајма и када буде готов са преговорима, да се
сазове ванредна скупштина ради одобрења. Преговарати се
може за зајам до пет милијона динара и ако је то скопчано
са каквим трошковима, гр. Савет их може учинити.
После овога је предлог Мите Клицина члана прош. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет овлашћује гр. Савет, да може са
Држ. Хипотекарном Банком преговарати о подизању једног
зајма до пет милиона динара у инвестиционе сврхе с тим, да
се услови за подизање зајма морају поднети прош. гр. Савету
ради одобрења најдаље до краја овога месеца.Уједно се овлашћује гр. Савет, да може учинити издатке, који су потребни за
довршење преговора.
О овоме се извршења ради извештава гр. Савет.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број. 137.
адм. 18498 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
грађења покривене пијаце у Новом Саду.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора решава,
да се питање покривене пијаце у Новом Саду има сматрати
као хитно и предложени извештај изаслатог одбора решењем
проширеног Савета од 17. фебруара 1927. године узима на
знање тиме, да ће овај одбор овај свој извештај надопунити
мишљењем Трговачке Знатске Коморе и мишљењем свих
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интересованих привредних корпорација као и мишљењем
самих продавача, па ће на основу тога на идућој гл. Скупштни путем гр. Савета изнети конкретан предлог како би се
најпре могао расписати стечај за планове а на основу најбољег плана расписати лицитација за грађење и финансирање.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 138.
адм. 24052 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
зидања гр. цедуљарнице на Футошком и Темеринском
друму.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању
мњења економског, финансијског и правног одбора усваја
нацрте и предрачун за зидање двеју цедуљарница на Футошком и Темеринском друму с тим да дефинитивни предрачун
не сме прећи суму од 140.000.- динара.
За покриће овог издатка предвиђена је сума од 100.000.
– динара у предрачуну дом. благајне за 1927. год. а вишак
од 40.000. – динара има се покрити позајмицом из основног
фонда.
Услови лицитације су следећи:
1.) Рок за извршење посла је 3 месеца (90 календарских дана)
2.) Предузимач је дужан придржавати се ових услова као и
општих услова, које прописује Министарство Грађевине.
3.) У колико предузимач у одређеном року од 3 месеца дана
не доврши поверен му посао платиће казну за сваки дан задоцњења 300 динара.
4.) Исплата ће се извршити након прописано извршеног посла (односно 50% за време рада када је зграда под кровом)
што ће по градском Савету изаслата комисија утврдити.
5.) Враћање кауције обавиће се када суперколаудациона комисија зграде прегледа и прими као исправне.
6.) У случају спора надлежан је Срески Суд у Новом Саду.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 139.
адм. 13710 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету зидања нове школе на Новом
насељу у близини каналског моста.
Гр. Савет је изнео предлог, да се изгради школска зграда у оном обиму како је то предложио окр. шк. одбор, што ће
изнети око један милијон динара.
Мита Клицин, члан прош. Савета, у начелу одобрава,
да се гради школска зграда за један милион динара само, да
се половина тога изведе о.г. а друга половина идуће. Школа
мора бити до јесени готова.
После овога је једногласно примљен предлог Мите Клицина, члана прош. Савета и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог Градског Савета
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а по саслушању мњења економског, финансијског и правног
одбора усваја нацрте и предрачун за зидање нове школе на
Новом насељу с тим да се ове године хитно имаде изградити
половина просторија и то две дворане и један стан за учитеља као и стан за послужитеља. Дефинитивни предрачун за
ову годину не сме прећи суму од 400.000. – динара. Овај издатак покриће овако: из предрачуна школског одбора фонда
за градњу школа дин. 250.000 а осталих 150.000. – иду на
терет основног фонда. Услови лицитације су ови:
1.) Рок за извршење посла је 6 месеци (календарских дана
180)
2.) Предузимач је дужан придржавати се ових услова, као и
општих услова, које прописује Министарство Грађевина.
3.) Уколико предузимач у одређеном року од 6 месеци дана
не доврши поверен му посао платиће казну за сваки дан задоцњења 500 динара.
4.) Исплата ће се извршити након прописано извршеног посла (односно 50% за време рада, када је зграда под кровом)
што ће по градском Савету изаслата комисија утврдити.
5.) Враћање кауције обавиће се када суперколаудациона комисија школу прегледа и прими као исправну.
6.) Колаудација обавиће се до дана након потпуног довршења радова, а суперколаудација 1 годину после колаудације.
7.) У случају спора надлежан је Срески суд у Новом Саду.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 140.
адм. 18264 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмату измене 5. §-а
гр. грађ. штатута.
5. § гр. грађ. штатута гласи у преводу овако:
Привремена забрана грађења на просторијама, које су
за јавне сврхе означене.
На оним просторима, који су према одобреном регулационом плану означени, за јавне зграде, тргове улице или
друге јавне сврхе, не може се у року од 3 године од дана када
је грађевински статут у живот ступио, издавати дозвола за
нове градње, нити за преоправке већ постојећих зграда у колико би се овим радовима вредност зграда знатно повећала.
Само обичне мање и нужне оправке могу се на оваким већ
постојећим зградама дозволити.
Како је горе споменути рок од 3 године истекао даном
22. октобра 1924. а како гр. Савет услед ратних и после ратних још непотпуно сређених прилика није могао створити
фонд за експропријацију оних гр. земљишта, која су према
регулационом плану предвиђена за јавне сврхе. Овај рок имао
би се за даљње 3 године продужити.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се 5. §. гр. грађ. штатута има тако изменити, да се у истом параграфу утврђен рок
забране радова на просторима који су за јавне сврхе означени,
продужи до 31. децембра 1930.
Разлози
За прошле 3 године није могао гр. Савет створити фонд
за експропријацију земљишта опредељеног за јавне сврхе, а
без оваквог фонда не може град приступити уређењу регулационог плана у оним деловима града, где на местима која су
предвиђена за јавне сврхе данас постоји зграда, коју власник
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жели темељно преоправити или из темеља ново озидати.
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.
Број. 141.
адм. 23527 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету
насипања језера у гр. шеталишту.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора решава
да се одмах приступи насипању језера у шеталишту и то да
се насипање изврши у толикој мери да би вода из језера коначно нестала. За овај рад одобрава се издатак од Динара
450.000 који се има покрити привременим зајмом из гр.
фондова. Градски Савет има установити из којих ће се фондова овај зајам осигурати.
РАЗЛОЗИ
Језеро у шеталишту данас представља једну бару која
шири смрад у целу околину и шири маларију и друге болести
те наступом топлијег времена онемогућава грађанству употребу једнога градског шеталишта, према томе из хигијенских
разлога треба ову бару чим пре одстранити. Како је данас
колосек за градску радну жељезницу изграђен из зимовника
до ове баре градски возни парк у погону то је природно да
су радови за насипавање сада најјефтинији и према томе
морало се је извршење овога рада сада хитно одредити.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 142.
адм. 23525 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
свој предлог у предмету хонорара инжињеру Даки Поповићу
за израду планова радова око инундационог моста на дунавској обали у Новом Саду.
Ђока Мољац, члан проширеног Савета, моли, да се у будуће не издају нацрти и предрачуни на рад приватним инжињерима, већ да их обави само особље гр. грађевинског одељка.
Они могу то свршити, јер је особље повећано.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели да ће се већи
радови евентуално морати издавати у рад приватним инжињерима, јер је особље гр. грађ. одељка заузето многим административним пословима.
Стеван Бркић, члан проширеног Савета, вели, да је општина Петроварадин изјавила, да неће правити приступ мосту. Тако ћемо имати мост готов а неће се моћи прелазити.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да су првобитно била предвиђена два лучна моста од 7 ½ милијона динара са једне и друге стране. Пошто је Нови Сад узео конструкцију од 30 м. то ће се изградити само са Петроварадинске
стране тако кратак мост. За прелаз на дунавски мост, Петроварадин не треба ништа да да све ће држава урадити.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора
одобрава трошкове за планове код инундационог моста у
Новом Саду инж. Даки Поповићу у суми од Динара 25.000. –
с тиме да инж. Дака Поповић имаде у року од месец дана
предложити још и детаљне планове за израду два степеника
код новога стуба инундационог моста. Ови трошкови имаду
се покрити из кредита радова који су у вези са градњом инундационог моста.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 143.
адм. 16426 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету преноса кредита за 1927. из партије XIV. 3. б. „Јавно осветљење“ осветљење са гасом на партију XIV 3.a. и XIV. 3. в.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, скреће пажњу
на чл. 28. финан. закона за 1927/28. према којем општине не
плаћају таксу за порез на трошњу електричне струје и плина.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора одобрава
пренос кредита и то 15.000 динара из партије XIV. Јавно
осветљење, позиције 3. осветљење гасом, ставка б, потрошња
гаса на партију XIV. Јавно осветљење 3. осветљење гасом,
ставку а. монтирање сто ком. лампи 3000 динара са партије
XIV. 3. б. Осветљење са гасом на партију XIV. 3. в. Осветљење
са гасом, 100 ком. лампи гашење и палење.
Овај се пренос кредита образложује с тим, да свота од
15.000 динара која је унета у прорачун за 1927. за набавку
иншталација за 100 ком. лампи а које се решењем проширеног гр. Савета бр. 49400/1927 поручене није довољна. На
ставци в. 100 ком. лампи за гашење и палење није довољно
40.000 дин. која је свота у прорачуну за 1927. унесено, а на
ставци б. већ се унапред предвиђа да ће преостати од предвиђене своте.
Упућује се Гр. Савет да овај пренос кредита путем гр.
рачуноводства изврши.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 144.
адм. 2388 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог да се за стално
чување и одржавање 11. обранбене линије поред
Темеринског Друма постави један долмар са станом у
седишту цедуљарнице поред Темеринског друма, почевши
од 1. јуна 1927. год. и да за покриће плате овог долмара
пренесе из позиције прорачуна дом. благајне за 1927. XXII/5.
„Одржавање марвених обора“. на којој позицији стоји данас
30.500 дин. на расположење на позицију XIX/1. „Одржавање
долме“ своту од 8350. – динара.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет решава да се за остало чување и одржавање 11. обранбене линије поред Темеринског
друма постави један долмар почевши од 1. јуна 1927. године
са месечном платом, коју имају и други долмари.
За покриће плате овог долмара има се пренети из позиције прорачуна дом. благајне за 1927. XXII/5. „Одржавање
марвених обора“ 8300. – динара на позицију XIX/1. „Одржавање долме“.
Уједно решава, да се као стан определи стан друмара у
цедуљарници на Темеринском друму, чим буде овај стан
испражњен, односно друмар примљен у државну службу.
Извршење овог решења поверава се гр. Савету.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 145.
адм. 14332 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Илије
Антала, градског послужитеља у којој моли градски Савет, да
му одобри накнадну уплату за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању
мњења економског, финансијског и правног одбора усваја
молбу молитеља Илије Антала и дозвољава му да заосталу
куповнину за плац иза Каменичке капије, парц. бр. 13. у
износу од 300 (тристотине) Динара може накнадно уплатити
и то у року од 30 дана рачунајући од правомоћности овог
решења.
РАЗЛОЗИ
Прош. Савет града Новог Сада одобрава ову накнадну
уплату из разлога тога, што је молитељ Илија Антал због своје
болести био спречен да на време исплати плац.
О овоме се изводом из записника извештава гр. Савет
и молитељ.
Број. 146.
адм. 22137, 2021 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Стевана Шанта умиров.
гр. редара, новосадског становника у којој моли да му гр.
Савет одобри уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског Одбора усваја молбу молитеља Стевана Шанте и дозвољава му, да заосталу куповнину
за плац иза Каменичке капије парцела број 21 у износу од
445 дин. (четирстотинечетрдесетпет) може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога тога што је молитељ услед своје болести дошао
у велику оскудицу, те се није могао на време одазвати својој
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платежној обавези.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број. 147.
адм. 6367, 12873 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Николе Станкова новосадског становника у којој моли, да му Градски Савет одобри
накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању
мњења економског, финансијског и правног Одбора усваја
молбу молитеља Николе Станковог и дозвољава му, да заосталу куповнину за плац са леве стране Темеринског друма
парц. бр. 96 у износу од 1000. – дин. (једнухиљаду) може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући од дана
правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату
из разлога тога што молитељ услед општих тешких економских и финансијских прилика није могао на време удовољити
својој платежној обавези.
О овоме се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број. 148.
адм. 16796 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Милице
уд. Ђоке Цвејића новосадског становника, у којој моли, да му
градски Савет дозволи, да може накнадно уплатити дугујућу
куповну цену за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља уд.
Милице Ђоке Цвејића и дозвољава јој, да може свој дуг за
додељени му плац са десне стране Темеринског Друма парц.
125. у износу од 1350 дин. (једнухиљадутристотинепедесет)
дин. накнадно уплатити у градску благајну и то у року од 30
дана рачунајући од дана правомоћности овог решења.
РАЗЛОЗИ
Савет града Новог Сада одобрава ову накнадну уплату
из разлога тога, што је молитељица Милица уд. Ђоке Цвејића,
усљед болести и смрти свога мужа имала силних издатака,
те се није могла одазвати на време својој платежној обавези.
О овоме се Градски Савет и молитељ изводом из записника извештавају.
Број. 149.
адм. 34389 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Људеви-
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та Хорака чин. Обл. Фин. Дир. новосадског становника, у
којој моли, да му градски Савет дозволи, да може накнадно
уплатити дугујућу куповну цену за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског Одбора усваја молбу молитеља
и дозвољава му да заосталу куповину за плац на путу према
Штранд купатилу парц 110 блок VIII. у износу од 1.540 дин.
(једнухиљадупетстотиначетрдесет) дин. може накнадно уплатити у гр. благајну и то у року од 30 дана рачунајући од дана
правомоћности овог решења.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада одобрава ову накнадну уплату из разлога тога што молитељ Људевит Хорак
због опште финансијске кризе није могао плац на време да
исплати.
О овоме се Градски Савет и молитељ изводом из записника извештавају.
Број. 150.
адм. 6388, 18869 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Драгољуба, Паје и Ђоке Летића, сирочади пок. Панте Летића, новосадског становника, да им гр. Савет дозволи накнадну уплату
куповнине за плац који је додељен њиховом пок. оцу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског Одбора усваја молбу молитеља
Драгољуба, Паје и Ђоке Летића, сирочади пок. Панте Летића
и дозвољава им да заосталу куповну цену за плац иза Шулцовог млина парцела број 31. у износу од 1190 (једнахиљадастодеведесет) динара могу накнадно уплатити до 31. априла
1928. године.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога тога, што пок. отац молитеља због своје болести
није могао на време, да се одазове својој платежној обавези,
а и деца после његове смрти су остала у тешким финансијским приликама те не могу до 1928. год. дугујућу куповнину
уплатити.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број. 151.
адм. 17871, 18096, 7023 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Саве
Шијачића, новосадског становника у којој моли, да му градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени
му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мње-
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ња економског и финансијског Одбора усваја молбу молитеља
Саве Шијачића и дозвољава му, да заосталу куповнину за
плац иза Каменичке капије парц. бр. 41 у износу од 420 динара (четирстотинедвадесет) динара може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући од дана правомоћности
ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога тога што је молитељ одлуку којом му је плац
додељен изгубио те му није био познат рок уплате.
О овоме се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број. 152.
адм. 6435, 17746 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Јована
Станковог новосадског становника у којој моли, да му гр. Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског Одбора усваја молбу молитеља
Јована Станковог и дозвољава му, да заосталу куповнину за
плац иза Шулцове млине у износу од 885. динара (осамстотинаосамдесетпет) дин. може накнадно уплатити и то у року
од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога тога што је молитељ Јован Станков на додељеном му плацу градио, те се задужио, и није могао својој платежној обавези на време да удовољи.
О овоме се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број. 153.
адм. 18310 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Саве
Станковића новосадског становника у којој моли, да му градски Савет одобри накнадну куповнину за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског финансијског и правног одбора усваја молбу
молитеља Саве Станковића новосадског становника и дозвољава му, да заосталу куповнину за плац с десне стране
Темеринског друма парц. бр. 106. у износу од 1.350 Динара
(једнухиљадутристотинепедесет) дин. може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући од дана правомоћности
ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога тога што молитељ због тешких материјалних и
финансијских прилика није могао на време да се одазове
својој платежној обавези.
О овом се изводом из записника гр. Савет и молитељ
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извештавају.
Број. 154.
адм. 6428, 17499 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Павла
Колесара држ. поштан. намештеника новосадског становника
у којој моли, да му Градски Савет одобри накнадну уплату
куповнине за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског Одбора усваја молбу молитеља
Павла Колесара и дозвољава му, да заосталу куповнину за
плац иза Шулцове млине парц. бр. 93 у износу од 1000 Динара (једнухиљаду) дин. може накнадно уплатити и то у року
од 30 дана рачунајући од дана правоснажности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога тога што молитељ усљед тешких материјалних
и финансијских прилика није био у могућности, да се на
време одазове својој платежној дужности.
О овом се изводом из записника извештава гр. Савет и
молитељ.
Број. 155.
адм. 48393 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Илије Жикића и др. из
Новог Сада, да Гр. Савет повуче жалбу поднешену Државном
Савету ради додељеног земљишта на детелинарама.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, као муниципални
Одбор, уважава молбу Илије Жикића и другова, да се жалба
поднешена Државном Савету против додељивања земљишта
на детелинарама, које је изречено решењем новосадске Аграрне Дирекције бр. 1144/1925. повуче.
Уједно упућује Градски Савет, да се са молиоцима споразуме и погоди у погледу висине коначне отштете за експроприсано земљиште, по чл. 13 закона о експропријацији
земљишта великих послова за изградњу станова и да, по том,
стави коначан предлог у том погледу.
РАЗЛОЗИ:
Из одлуке, коју је Државни Савет донео по предметима
из надлежности Министарства Аграрне Реформе, види се, да
је Државни Савет стао на гледиште, да је у опште надлежан,
да расматра решење Министра за Аграрну Реформу, т.ј. да
је, на неки начин, то Министарство изузето из реда ових
надлештава, над којима Државни Савет врши своју јурисдикцију. Овако становиште заузео је Државни Савет из два разлога. Један је правни, други политичко правни.
Правни разлог је у томе, што је по већини уредаба које
се баве аграрном реформом, решење Министарства оглашено за коначно и извршно.
Политичко правни разлог је у томе, што је Аграрна реформа једна социјална и револуционарна мера и што би било
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неопортуно, да се у та акта, која носе један виши социјални
карактер, меша суд.
Ово своје гледиште о надлежности спроводио је Државни Савет доследно, кроз све своје одлуке по питањима Аграрне Реформе. Према томе, и жалба, коју је Градски Савет поднео Државном Савету против горе поменутог решења Аграрне
Дирекције, нема изгледа на успех.
По чл. 13. горе поменутог закона стицатељи експроприсаног земљишта биће дужни платити отштету за експроприсано земљиште, а висина коначне отштете уредиће се тек
накнадно, законодавним путем. Међутим, нема никакве
сметње да се ово питање коначне отштете, с обзиром на закон о факултативном откупу аграрних земљишта великих
поседа, и пре на основу споразума заинтересованих, реши.
И сами молиоци у својој молби то траже. Само цена, коју
нуде, по схватању овога Одбора, несразмерно према величини додељеног им земљишта.
О чему се изводом из записника извештава гр. Савет
ради даљег поступка.
Број. 156.
адм. 179956, 17883, 17958, 7820 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одржане лицитације 8. априла 1927. за подизање редарствене чуварнице
на Клиси.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет одобрава лицитацију за подизање редарствене чуварнице на Клиси. Радове поверава најповољнијем нудиоцу инж. Бели Штајгеру за своту од 28732
дин. словом: двадесетосамхиљада-седамстотинатридесетдва
дин. За овај рад одобрава се кредит из прорачуна 1927.
партије XXVII. 4. „Зидање редарствене чуварнице на Клиси“.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 157.
адм. 16637 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Ђорђа
Керца и другова му ради додељивања градског земљишта иза
Темеринске капије (на комплексу т.зв. 18 к.ј. за изградњу куће за становање.
Пошто се нико није 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. Савет 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, Станоје Михалџић, Др. Петар Адамовић, Стојан Стакић,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц,
Ранко Славнић, Јосиф Пајц, Ранко Травањ.
Од стране муниципалног већа:
Илија Аврамовић, Др. Мита Арадски, Димитрије Бјелић,
Петар Брзак, Стеван Бркић, Мирко Влаовић, Ђорђе Гачулић,
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Вељко Добановачки, Др. Бранко Илић, Мита Клицин, Лука
Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински, Лука Малетић,
Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Др. Милорад Попов, 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 Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског Одбора и одбора делегованог за раздеобу сиротињских плацева продаје на вечито градско земљиште, које се налази лево од темеринског друма (комплекс
т.зв. 18 к.ј. свако земљиште у површини од 200 кв. хв. следећим лицима:
1) Ђорђу Керцу (Тимином)
2) Младену Веселиновићу
3) Стевану Драгомировићу
4) Милошу Шовљанском
5) Милану Козаревом
6) Стевану Таравици
7) Живку Веселиновићу
8) Лазару Бошњаку
9) Мити Пашћану
10) Лазару Могину
11) Јефти Росмиру
12) Сави Томићу
13) уд. Мили Живановић
14) Јосипу Варга
15) Гени Радишић
16) Ђорђу Ћирићу
а под следећим
Условима:
1) Куповна цена се установљује у своти од 10 (десет) Динара по кв. хв. укупно 2000. (двехиљаде) дин. за сваки плац.
2) Куповна цена имаде се уплатити у две рате и то:
прва рата (прва половина куповне цене) имаде се уплатити у
градску благајну у року од 60 дана рачунајући од уручења
купопродајне одлуке, друга рата (друга половина куповне
цене) имаде се уплатити најкасније за две године а рачунајући од дана уручења овог решења.
3) На купљеном земљишту дужан је купац да подигне
зграду у року од две (2) године, рачунајући од дана уручења
решења 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 камате а земљиште прелази у власништво града.
4) Земљишта 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 грађевинском нацрту предвиђено.
5) Уколико је земљиште засијано имаде се купац са закупником намирити те нема права да од града тражи никакву отштету.
6) Продаја плаца је забрањена. У нарочитим и оправданим случајевима дозволу за продају поделиће Проширени
Градски Савет.
7) Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извршити 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.
8) Купац и правни наследник његов дужни су одговара-
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ти за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из неодржавања или прекршења овим уговором постављених услова.
9) Сви трошкови скопчани са овом купопродајом биљеге, уговор и друго терете искључиво 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 несме никако бити употребљивано 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 изводом из записника Гр. Савет извештава
с тим, да ово решење има поднети на одобрење Министарству Унутрашњих Дела, оделењу за Банат, Бачку и Барању.
Број 158.
адм. 4093, 44108 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Катице
Гричко и другова јој ради додељивања гр. земљишта на Сланој Бари за изградњу кућа за становање.
Пошто се нико није 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 они 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, Станоје Михалџић, Др. Петар Адамовић, Стојан Стакић,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц,
Ранко Славнић, Јосиф Пајц, Ранко Травањ.
Од стране муниципалног одбора:
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Мирко
Влаовић, Ђорђе Гачулић, Вељко Добановачки, Др. Бранко
Илић, Васа Јовановић, Мита Клицин, Лука Летић, Стеван
Летић, Др. Коста Мајински, Лука Малетић, Ђока Мољац,
Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Др. Милорад Попов, Др. Јефта
Поповић, Др. Миша Рајковић, Тома Ракић, Коста Симин,
Јован Ћулум.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског Одбора и Одбора делегованог за раздеобу сиротињских плацева продаје на вечито гр. земљиште
на Сланој Бари, свако земљиште у површини од 400 кв. хв.
следећим лицима:
1) Катици Гричко,
2) Васи Арсеновом,
3) Стевану Чепреги,
4) Мирку Бијуклићу,
5) Ани Бањаи,
а уз следеће
Услове:
1.) Куповна цена се установљује у своти од 2000. – дина-
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ра за сваки плац.
2.) Куповна цена се има уплатити у две рате и то: прва
рата (прва половина куповне цене) имаде се уплатити у гр.
благајну у року од 8. дана рачунајући од уручења купопродајне одлуке: а друга нам рата ( т.ј. друга половица куп. 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 године, рачунајући од дана уручења одлуке
о продаји плаца. Ако у року од две године не подигне зграду,
губи право на земљиште, а уплаћена куповнина ће им 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 грађевинске дозволе,
како је то према градском грађевном 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 извршити 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 ће 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 овог купа односно продаје поменутог
земљишта решава Срески Суд у Новом Саду.
10.) Купљено земљиште имаде да служи једино за изградњу куће, те не може бити употребљено у друге сврхе, те ће
купац моћи грунтовно спровести земљиште тек, онда, на
себе, када на истом кућу сагради.
11.) Обавезе садржане у тачкама 1, 3, 5, 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 5 месеци је под кров ставити.
О овоме се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 159.
адм. 7615, 14328 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Јоце
Милошевића и другова му, ради додељивања градског земљишта иза Темеринске капије (на комплексу т.зв. 18. к.ј.) за изградњу куће.
Пошто се нико није 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 они 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, Станоје Михалџић, Др. Петар Адамовић, Стојан
Стакић Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола
Лебхерц, Ранко Славнић, Јосиф Пајц, Ранко Травањ.
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Од стране муниципалног већа:
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Мирко
Влаовић, Ђорђе Гачулић, Вељко Добановачки, Др. Бранко
Илић, Мита Клицин, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста
Мајински, Лука Малетић, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Мита
Мунћан, Др. Милорад Попов, Др. Јефта Поповић, Др. Миша
Рајковић, Тома Ракић, Коста Симин, Милутин Стојковић,
Јован Ћулум.
Према томе је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења Економског и финансијског одбора и одбора делегованог
за раздеобу сиротињских плацева продаје на вечито градско
земљиште које се налази лево од Темеринског друма (комплекс т.зв. 18. к.ј.) свако земљиште у површини од 200 кв.
хв. следећим лицима:
1.) Јоци Милошевићу
2.) Васи Јовићу
3.) Владимиру Керчевићу
4.) Михајлу Доскочи
а под следећим
Условима
1.) Куповна цена се установљава у своти од 10 (десет)
динара по кв. хв. укупно 2000 (двехиљаде) динара за сваки
плац.
2.) Куповна цена имаде се уплатити у две рате и то: прва
рата (прва половица куповне цене) имаде се уплатити у градску благајну у року од 60 дана рачунајући од уручења купопродајне одлуке, друга рата (друга половина куповне цене)
имаде се уплатити најкасније две године а рачунајући од дана уручења овог решења.
3.) На купљеном земљишту дужан је купац да подигне
зграду у року од две (2) године, рачунајући од дана уручења
решења 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 камате а земљиште прелази у власништво града.
4.) Земљиште у терену ће се делити 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 грађевинском нацрту предвиђено.
5.) Уколико је земљиште засејано, имаде се купац са закупником намирити, те нема права да од града тражи никакву отштету.
6.) Продаја плаца је забрањена. У нарочитим и оправданим случајевима дозволу поделиће Проширени Градски Савет.
7.) Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извршити 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.
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 скопчани с овом купопродајом биљеге,
уговор и друго, терете искључиво 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 се несме никако употребљавати у друге сврхе, те
ће купац моћи грунтовно спровести земљиште тек онда на
себе, када на истом кућу сагради.
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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 изводом из записника Гр. Савет извештава
с тиме, да ово решење има поднети на одобрење Мин. Унутрашњих Дела, Оделењу за Банат, Бачку и Барању.
Број. 160.
адм. 22150 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Влајка Малетића и другова му ради додељивања гр. земљишта на Сланој бари за изградњу кућа за становање.
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 са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране гр. Савета:
Радивој Бокшан, Александар Поповић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Станоје Михалџић, Др. Петар Адамовић, Стојан
Стакић, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лебхерц, Ранко Славнић, Јосиф Пајц, Ранко Травањ.
Од стране муниципалног већа:
Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Стеван Бркић, Мирко
Влаовић, Ђорђе Гачулић, Вељко Добановачки, Др. Бранко
Илић, Мита Клицин, Лука Летић, Стеван Летић, Др. Коста
Мајински, Лука Малетић, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Мита
Мунћан, Др. Милорад Попов, 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 Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског одбора и одбора за раздеобу сиротињских плацева продаје на вечито гр. земљиште на Сланој
Бари, свако земљиште у површини од 400 кв. хв. следећим
лицима:
1.) Влајку Малетићу,
2.) Томи Жољому,
3.) Софији Андрије Францисти рођ. Њергеш,
4.) Марији Сасвари,
5.) Фрањи Хорвату,
6.) Ђули Тешењи,
7.) Јовану Вацлавику,
8.) Конраду Ренеру.
9.) Флоријану Мајеру,
10.) Паји Фрицу,
11.) Андрији Циглеру,
12.) Јосифу Меглеру
13.) Пери Темериу
14.) Францишки Вондрачек
а уз следеће
Услове:
1.) Куповна цена се установљава у своти од 2000. – динара за сваки плац.
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2.) Куповна цена се има уплатити у две рате и то: прва
рата (прва половина куповне цене) имаде се уплатити у гр.
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 рачунајући од
дана уручења купопродајне одлуке.
3.) На купљеном земљишту дужан је купац да подигне
зграду у року од 2 године, рачунајући од дана уручења одлуке
о продаји плаца. Ако у року од две године не подигне зграду,
губи право на земљиште, а уплаћена куповнина ће им 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 грађевинском 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 извршити 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 ће 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 овог купа односно продаје поменутог
земљишта решава Срески Суд у Новом Саду.
10.) Купљено земљиште имаде да служи једино за изградњу куће, те не може бити употребљено у друге сврхе те ће
купац моћи грунтовно спровести земљиште тек онда на себе,
када на истом кућу сагради.
11.) Обавезе садржане у тачкама 1, 3, 5, 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 5 месеци је под кров ставити.
О овоме се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 161.
адм. 7003, 17875 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Богдана
Милића умир. редар. наредника новосадског становника у
којој моли, да му градски Савет одобри накнадну уплату за
додељени му плац.
Предлог гр.Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског, финансијског одбора усваја молбу молитеља
Богдана Милића умиров. редар. наредника и дозвољава му,
да заосталу куповнину за плац са десне стране Темеринског
друма парц. бр. 110. у износу од 225. Динара (словом: двестотинедвадесетпет) динара може накнадно уплатити и то у року
од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога тога што се молитељ усљед опште економске и
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финансијске кризе и поплаве, која му је силне штете нанела
није могао својој платежној обавези задоста учинити.
О овоме се изводом из записника извештава Градски
Савет и молитељ.
Референт: Никола Плавшић, гр. Саветник.
Број. 162.
адм. 16427 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету преноса кредита за 1926. из партије XXII. „Одвођење баруштина око града“
4. Одржавање одводних канала. в. затрпавање јендека на
насипу 4 крајцаре, на партију XXII. „Одвођење баруштина
око града“1. Шмрк на Јосимфоку.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог гр. Савета а по
саслушању економског финансијског и правног одбора одобрава пренос кредита за 1926. год. и то 13.656. дин. и 95. п.
из партије XXII. „Одвођење баруштина око града“ 4. Одржавање одводних канала. в. затрпавање јендека на насипу 4
крајцаре, на партију XXII. „Одвођење баруштина око града“1.
Шмрк на Јосимфоку.
Овај пренос кредита образложује се тиме, да је поменута свота на партији XXII. 4. в. преостала а на партији XXII.
1. није била довољна предвиђена свота, пошто услед рада
Шмрка на Јосимфоку потребан је био угаљ, а трошкови тог
угља нису били уведени у прорачун за 1926.
Проширени Градски Савет упућује гр. Савет, да путем
рачуноводства своту од 13.656. дин. 95. пара из партије XXII.
„Одвођење баруштина око града“ 4. Одржавање одводних
канала. в. затрпавање јендека на насипу 4 крајцаре, на партију XXII. „Одвођење баруштина око града“1. Шмрк на Јосимфоку пренесе.
О томе се гр. Савет ради извршења изводом из записника извештава.
Број. 163.
адм. 22417 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету преноса кредита за 1926. годину из партије VI. 1. a. Грејање гр. куће, угаљ
15.000 динара и са партије XXI. 1. г. Пропуштање воде, осигурање обале гл. јендека у ул. бр. XXIII. 29.000 динара на партију XXXIX. 3. a. Изд. кланице, потрошња угља са партије
XXII. 1. в. Пропуштање воде, осигурање јендека поред нове
цигљане поред Темеринског друма на партију XXII. 3. г. Одвођење баруштина око града, потрошња угља на Шмрку на Лиману своту од 7.200 динара.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог гр. Савета а по
саслушању економског, финансијског и правног одбора одобрава пренос кредита и то: 15.000 динара из партије VI. 1.
a. Грејање гр. куће угаљ, и 29.000 динара из партије XXI. 1.
г. Пропуштање воде, осигурање обале гл. јендека у ул. бр. XIII.
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на партију XXXIX. Изд. Кланице, потрошња угља на Кланици.
Даље одобрава пренос кредита из партије XXI. 1. в.
Пропуштање воде, осигурање јендека поред нове Цигљане,
поред Темеринског друма, на партију XXII. 3. г. Одвођење
баруштина око града, потрошња угља на Шмрку на Лиману.
Овај пренос кредита образложује се тиме, да је на партији
VI. 1. a. XXI. 1. г. и XXI. 1. в. преостало од предвиђене своте
у прорачуну за 1926. а услед поплаве и услед нагло повишених цена угља, које је проузроковао велики рударски штрајк
у Енглеској није била довољна предвиђена свота на партијама XXXIX. 3. a. и XXII. 3. г.
Проширени Градски Савет упућује гр. Савет, да путем
рачуноводства овај пренос кредита изврши.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 164.
адм. 23636 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету укидања електричне лампе и монтирања плинских лампи на истим местима.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета и по саслушању економског, финансијског и правног одбора прихваћа
предлог гр. Савета и решава, да се почевши од 1. јула 1927.
год. демонтира
1.) 10 комада електричне лампе са потрошњом од 500
хвата на сат и које су смештене у Кр. Александра ул. и Кр.
Петра ул. тако да се још преосталих 8 комада тих лампи расподеле код укрштавања улица и то Жељезничког пролаза до
Владикиног двора.
2.) 13. ком лампи од 60 вата у улицама: Мађарска и
Петра Хрињског. Те да се у место тих укинутих електричних
лампи монтира следеће плинске лампе:
1.) у Краља Александра и Кр. Петра ул. 31 ком. по 300
свећа
2.) У Мађарској ул. 7 ком. по 120 свећа.
3.) У Петра Хрињског ул. 8 ком по 120 свећа.
4.) 2 ком. лампе по 120 свећа у Хаџић Цветиној ул.
5.) 2 ком. у Прерадовићевој ул.
6.) 1. ком. у Даничићевој ул.
Уједно се одобрава да се потребни 60 комада апарата
за палење 50 комада лампи и 100 чарапа наручи код фирме
Бамаг – Битнер Берлин Линц.
За покривање потребни трошкова означује се из прорачуна за 1927. год. партија XIV. Јавно осветљење и то из
позиције 1. потрошња струје 28.305. динара из позиције 2.
одржавање лампи 45.367. динара, и према томе одобрава се
пренос тих свота на позиције осветљење с гасом. Као трошкови за иншталирање тих 51. ком. плинских лампи одобрава
се : За набавку 60 ком. сати за палење 25.800 динара за набавку 50 ком. лампи 6.000 дин. За 1000 ком. чарапа 6.000
динара и за потрошњу плина почевши од 1. јула 1927. год.
35.838. дин. потрошња плина има се Творници Плина у једнаким месечним ратама одобрити.
Извршење се поверава гр. Савету.
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Број. 165.
адм. 17473 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одређивања
места за постављање 100 ком. гас лампи, одређивање календара за горење и укидање и поновно постављање електричних
лампи.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу мишљења финансијског, правног и економског одбора решава да се гас лампе
поставе у следећим улицама:
у Пирошкој улици
5 ком. лампи
у Кисачкој ул.
6 ком. 〃
〃
у Карађорђевој
4 〃
〃
у Темеринској
8 〃
〃
На Житном Тргу
3 〃
〃
у Баторијевој
1 〃
〃
У Натошевићевој
2 〃
〃
У Ђуре Јакшића
2 〃
〃
У Николајевској
2 〃
〃
У николајевској порти
1 〃
〃
У Скерлићевој
4 〃
〃
У Змај Јовановићевој
4 〃
〃
У Даничићевој
3 〃
〃
У Саборној порти
1 〃
〃
У Дунавској ул.
6 〃
〃
У Шумадијској
4 〃
〃
У Лончарској
2 〃
〃
У Стеријиној
3 〃
〃
У Хаџић Светићевој
1 〃
〃
У Барањској
1 〃
〃
У Соколској
4 〃
〃
У Светосавској
5 〃
〃
У Кат. порти
2 〃
〃
пред гр. кућом
8 〃
〃
у Жељезн. ул.
7 〃
〃
У Футошкој
11 〃
свега 100. –
лампи
Услед тога што ће ове гас лампе бити постављене укинуће се следеће електричне лампе:
1.) Пред творницом плина у Шумадијској ул.
2.) На углу Шумадијске и Саве Вуковића
3.) На углу Шумадијске ул. и Јадранске ул.
4.) На углу Јадранске и Лончарске ул.
5.) На углу Лончарске и Даничићеве ул.
6.) У Саборном пролазу
7.) На Рибњем тргу на кући Дицгена
8.) На кући у Змај Јовановићевој ул. бр. 7
9.) На кући у Змај Јовановићевој бр. 21.
10.) На кући, Змај Јовановићевој ул. 29.
11.) На углу Змај Јовановићеве и Саве Вуковића
12.) Пред кућом у Скерлићевој ул. 16.
13.) На углу Видаковићеве ул. и Скерлићеве ул.
14.) На кући Натошевићева бр. 13.
15.) На кући „Заставе“ у Ђуре Јакшића ул.
16.) На углу Кисачке и Војводе Шупљикца
17.) На углу Стеријине и Хаџић Светићеве ул.
18.) На углу Стеријине и Соколске ул.
19.) У Соколској ул. 20

19. МАЈ 1927.

од 15. априла
〃 1. маја
〃 15. 〃
〃 1. јуна
〃 1. јула
〃 1. августа
〃 1. септембра
〃 1. окт.
〃 15. октобра
〃 1. новембра
〃 1. децембра

до
до
до
до
до
до
〃
〃
до
〃
〃

30.
15.
31.
30.
31.
31.
30.
15.
30.
30.
31.
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20.) 〃
〃
21.) У Саве Вуковића ул. пред Сремчевићевом
22.) У место горе наведени 22 ком. електричних лампи
преместиће се на следећа места: 6 ком. електричних лампи
насеобини „четири кр. долма“.
1. лампа у Грчко Школској ул. на згради својине Српске Гимназије
1. лампа у Милетићевој ул. на згради бр. 13.
1. лампа на згради Радничке Болесничке благајне Његушева
ул. лампа која је сада постављена на згради Женског клостера премешта се за 100 метара према Раденичком Уреду.
2. лампе у Лукијана Мушицког улици
2. лампе у Војводе Шупљикца улици
3. лампе у новој кући која је паралелна са Пирошким путем
а лежи између руског гробља и Пирошког пута.
1. лампа у Теслиној ул. на кући Дамјанова
1. лампа на чиновничком насељу у продужењу Немачке ул. на
кући Владе Возаревог.
1. лампа на чиновничком насељу на кући Гроса парц. бр. 5066
/48. близу зграде уд. Блашко.
1. лампа на Малом Лиману пред зградом судије Јацковског.
1. лампа на углу Југбогдана ул. према бари.
1. лампа у новој ул. која тангира Творницу Плина пред зградом инж. Савкова.
Уједно се установљава календар горења лампи и то:
априла палење у 7.30 гашење 3.00 свега
225.
маја
〃
8.00
〃
2.30
〃
97.
〃
〃
8.30
〃
2.30
〃
96.
јуна
〃
8.30
〃
2.30
〃
180.
јула
〃
9.00
〃
3.00
〃
186.
августа
〃
8.30
〃
3.00
〃
201.
септембра 〃
8.00
〃
3.30
〃
225.
окт.
〃
7.00
〃
4.00
〃
135
октобра
〃
6.30
〃
4.30
〃
176.
новембра
〃
6.00
〃
5.00
〃
330.
дец.
〃
4.30
〃
6.00
〃
418.
свега сати
2270.
За плинско осветљење град ће платити 3 динара по куб.
метру утрошеног плина што изнаша 2270 сати т.ј. 2270x140x100
– 31,78 куб. мет. по 3 дин. свега 95,340 динара.
Уједно се одобрава за насеље иза Шулцовог млина 9
електр. лампи по 60 Вата.
Након премештања Темеринске Капије има се одмах
позвати електрична Централа да на Видовданском насељу
смести 12 ком. електр. лампи по 60 Вата.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава
извршења ради.

Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 166.
адм. 20420 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Милана
Ристића у којој моли да му се дозволи, да може продати свој
плац, који се налази иза Каменичке капије парц. бр. 70 у површини од 293 кв. хв. као и кућу саграђену на истом.
Извештај гр. Грађевинског одељка, да је на плацу који
се налази иза Каменичке капије парц. бр. 70 кућа саграђена
на основу грађевне дозволе број 22553. адм. 1925.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Савет града Новог Сада по саслушању Економског и
финансијског Одбора предлаже Проширеном Градском Савету нека изрече да усваја молбу молитеља Милана Ристића
и да му изнимно додељује дозволу, да може свој плац који се
налази иза Каменичке капије парцела број 70. у површини
од 293. кв. хв. као и кућу саграђену на истом продати.
О овоме се извештава молитељ и градски фискал, да о
овом води бригу приликом преписа ове некретнине у грунтовници.
Број. 167.
адм. 23481 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и
правног одбора подноси свој предлог у предмету Карла Хобрата гр. чиновника у којој моли да му се дозволи, да може
продати свој плац, који се налази на путу према Штранду
парц. бр. 19. блок XII. у површини од 382. кв. хв. као и кућу
саграђену на истом плацу.
Извештај град. грађ. одељка, да је на плацу који се налази на путу према штранду парц. бр. 19. блок XII. кућа саграђена на основу грађ. дозволе бр. 20396/адм. 1927.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Карла
Хобрата гр. чиновника и да му изнимно додељује дозволу, да
може свој плац који се налази на путу према Штранду парц.
19. блок 12. у површини од 282. кв. хв. као и кућу саграђену
на истом продати.
РАЗЛОЗИ
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава ову продају из разлога тога, што је молитељ услед грађења запао у
велики дуг и није у стању да својим платежним обавезама
удовољи него је принуђен да грађене куће прода.
О овоме се извештава гр. Савет извршења ради, молитељ и гр. фискал да о овом води бригу приликом преписа ове
некретнине у грунтовницу са изводом из записника.
Број. 168.
адм. 17737 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Паје Чизмара гр. достављача у којој моли да му се дозволи, да може
продати свој плац који се налази иза Каменичке капије парц.
бр. 33. у површини од 264. кв. хв. као и кућу саграђену на
истом плацу.
Извештај Градског Грађевинског Одељка, да је на плацу
који се налази иза Каменичке капије парц. број 33 кућа саадм.1927.
грађена на основу грађевне дозволе број5
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Паје
Чизмара, гр. достављача и да му изнимно додељује дозволу,
5

У тексту записника је изостављен број грађевинске дозволе.
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да може свој плац који се налази иза Каменичке капије парцела бр. 33 у површини од 264. кв. хв. као и кућу саграђену
на истом продати.
О овоме се извештава молитељ и градски фискал, да о
овом води бриге приликом преписа ове некретнине у грунтовници.
Број. 169.
адм. 36240, 46276 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Јована
Колесара у којој моли да му се дозволи, да може продати свој
плац који се налази иза Шулцове млине парц. бр. 81 у површини од6 кв.хв. као и кућу саграђену на истом плацу.
Извештај Градског Грађевинског Одељка, да је на плацу
који се налази иза Шулцове млине парц. број 81. кућа саграђена на основу грађевне дозволе број 451. адм. 1923.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског одбора изриче, да усваја молбу молитеља Јована Колесара и да му изнимно додељује дозволу, да
може свој плац који се налази иза Шулцове млине парц. бр.
81 у површини од кв.хв. као и кућу саграђену на истом продати.
О овоме се извештава молитељ и градски фискал, да о
овом води бриге приликом преписа ове некретнине у грунтовници.
Број. 170.
адм. 7028, 14334 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Милутина Милића, да му гр. Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског одбора предлаже Проширеном Градском Савету да усваја молбу молитеља Милутина
Милића, и дозвољава му да у року од 30 дана рачунајући од
уручења правомоћног решења може уплатити заосталу куповнину у износу од 990 дин. (деветстотинадеведесет) дин. за
додељени му плац поред Каменичке капије парцела бр. 69 .
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада усваја ову молбу
из разлога тога, што се молитељ није могао својој платежној
дужности одазвати у одређеном року због општих тешких
економских и материјалних околности.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.

6

У тексту записника је изостављена површина плаца.
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Број. 171.
адм. 45652 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету молбе Ернеста Барата, да му се упути на исплату паушална плата
за вршење стрводерских послова на време од 5 година.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада усваја молбу Ернеста Барата и упућује му на исплату паушалну плату за
вршење стрводерских послова (чишћење ђубрета у градским
зградама) на време од 1. јануара 1922. год. до 31. децембра
1926. год. и то своту у износу од 4.800 Круна (1.200. Динара,
словом: једнахиљададвестотине Динара) годишње према уговору склопљеном између града Новог Сада и Ернеста Барата
30. новембра 1921. године.
Упућује се према томе путем гр. рачуноводства гр. благајна, да на терет партије „Непредвиђени издаци“ Гр. Дом.
Благајне за 1927. год. исплати Ернесту Барату на прописно
истављену признаницу у име паушала за вршење стрводерских послова (чишћење ђубрета у гр. зградама) на време од
5. година по 4.800 Круна (1.200. дин.) годишње свега 24.000
Круна т.ј. 6.000 (словом: шестхиљада) Динара исплати.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада упућује на наплату овај паушал
из разлога, што је у уговору склопљеном између града Новог
Сада и Ернеста Барата ова свота установљена у име паушалне плате за вршење стрводерских послова а Ернест Барат
исту плату није никад подизао на благајни града Новог Сада.
Даље из разлога тога, што је од 1. јануара 1927. год. вршење
стрводерских послова издато Ивану Краљу, те Ернест Барат
није више гр. стрводер.
О овоме се заинтересовани овим решењем извештавају.
Број. 172.
адм. 3814 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења економског фин. и правног одбора свој предлог у предмету молбе ред. вел. капетана да се редарственом
капетану коме је поверено вршење дужности општинског судије одреди одговарајући хонорар.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет уважава молбу ред. вел. капетана
из овде наведених разлога и установљава хонорар редарственом капетану који врши дужност општинског судије са месечно 250. – словом: (двестотинепедесет) динара месечно и
то: у овој години на терет партије XXIV. Берива редарствених чиновника и намештеника а ако на овој партији неби
било покрића онда из партије 41. непредвиђених издатака а
у прорачунима идућих година се има ова свота предвидети
на одговарајућим партијама.
О овоме се извештавају гр. Савет и ред. вел. капетан.
Број. 173.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
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на основу мњења заједничке седнице економског правног и
одбора за фин. и прорачун свој предлог у предмету жалбе Данила Слепчевића пенз. гр. баждара против решења гр. Савета
бр. 24394/адм. 1926. у ствари личног додатка на скупоћу.
Др. Михајло Продановић, гр. фискал, позват да о овоме
да своје мишљење изјављује, да молитељу припада лични додатак на скупоћу од дана када га уживају сви градски пензионери, јер је право на уживање његово саопштено по службеној дужности свима пензионерима у своје време а молитељу
тек у половини 1926. године а нема законског наређења, да
је ово потраживање према граду застарело те предлаже, да
му се безусловно на исплату упути.
Предлог гр. гл. правозаступника је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Жалба Данила Слепчевића пенз. гр. баждара против
решења гр. Савета бр. 24394/адм. 1926. у ствари личног
додатка на скупоћу се уважава те се упућује гр. Савет да
Данилу Слепчевићу исплати додатак на скупоћу од дана
када је изречена примена закона о додатцима на скупоћу и
на градске пензионере.
О овоме се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број. 174.
адм. 11769 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења пензионог одбора установљење удовичке
пензије уд. Славка Станојевића, гр. гл. вртара.
Гр. Савет доследан своме становишту предалеже, да се
године, које је пок. Славко Станојевић провео у рату као гр.
службеник урачунају дупло и тако за базу узме лична пензија
са 77% последње основе, положајне плате, станарине и личног
додатка на скупоћу а пензиони одбор предлаже, да се узме
само једностручно до начелног решења дуплог рачунања година рата од стране Држ. Савета а и дотле, да се удовој разлика даде као припомоћ.
Мита Клицин, члан прош. гр. Савета, предлаже, да се
припомоћ не установљава већ да ће се разлика унатраг исплатити када Држ. Савет донесе начелну одлуку.
Предлог Мите Клицина члана прош. Савета је једногласно преимљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет према изводу из матице
умрлих је гл. гр. вртар Славко Станојевић умро у Новом Саду
27. фебруара 1927. год. то се има његовој удовици установити породична пензија.
Пок. Славко Станојевић, је ступио у службу града 1. новембра 1908. год. те до 27. фебруара 1927. год. има 18 година
3 месеца и 26 дана, што се има заокруглити на 18 ½ година.
На основу ових година службе припадало би покојнику
у име личне пензије 67% последње основне, положајне плате
и редовне станарине од 15.720 дин. што износи 10.532. дин.
и исти 5 личног додатка на скупоћу што износи 8.844. – дин.
у име удовичке пензије припада удовој и на једно дете 65%
ове личне пензије што износи 6.845 дин. годишње. Лични додатак остаје 8.844. – дин. На дете јој припада још 1.800 дин.
годишње.
Што се тиче дуплог рачунања година рата се има сачекати начелно решење Држ. Савета, те ако се буде речено време имало узети дупло онда ће се пензија поново установити
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а разлика исплатити у натраг од 1. марта о.г.
О томе се гр. Савет и уд. Славка Станојевића изводом
из записника извештавају.
Број. 175.
адм. 23890 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
свој предлог на основу мњења заједничке седнице економског фин. и правног одбора у предмету молбе Лајоша Штефанидеса ради одобрења сталне припомоћи.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
С обзиром да је молитељ Лајош Штефанидес према сведочанству пожарног друштва града Новог Сада вршио службу
извиђаја на гр. торњу без прекида од 24. априла 1921. год.
све до његовог оболења а то је до 13. септембра 1926. год.
дакле више од 26. година да је сиромашног стања и услед
болести и старости неспособан за сваку самосталну привреду а да од своје деце не може такођер очекивати никакву
потпору јер су и она сиромашна то ту проширени Гр. Савет
одобрава сталну припомоћ у облику милостиње у своти од
400 (четирстотине) дин. месечно почев од 1. априла о.г.
Ова милостиња ће ове године ићи на терет партије 40
непредвиђених издатака а у прорачунима идућим има се
узети на одговарајућу партију.
О овоме се изводом из записника извештавају гр. Савет и молитељ.
Број. 177.7
адм. 24053 од 1927.
Градски Савет из своје сендице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету подизања Царинског магазина у Новом Саду.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског финансијског и правног одбора узима на
знање отпис Министарства Финансија Генералне Дирекције
Царина под бројем 18754 од 7. маја 1927. те решава да Градски Савет поступи по жељи отписа и нека изради планове и
предрачуне за Царински магацин а потоме овај елаборат упути представком Министарству Финансија.
У овој представци Градски Савет ће пристати, да изгради овај царински магацин са свим радовима, који су са овом
градњом скопчани напосе изградња нове улице од Жељезничке станице до Дунавске улице и нове Царинарнице и
Дунавски кеј испред новог магацина и све то под предпоставком да Министарство Финансија прими гаранцију, да ће
просечан календарски приход општине новосадске у износу
од 1.200.000. дин. годишње исплатити граду Новом Саду све
дотле док ће све укупни трошкови за ову градњу бити потпуно амортизовани без обзира на евентуалне измене и допуне
члана 108. финансијског зак. за год. 1927-1928. којим је
допуњен члан 4. закона о калдрмнини, и да ће ануитет исплаћивати до потпуне амортизације и онда, ако ма из којих
разлога престају приходи фонда за калдрмнину. Ако Мини7
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старство Финансија правовољним уговором ове гаранције
прихваћа, овлашћује се гр. Савет да након одобрења Министарства Унутрашњих Дела и Министарства Грађевина овакав уговор пропише и распише прописаним путем лицитацију. Овом лицитацијом тражиће гр. Савет понуде за градњу
и финансирање под условом, да ће град своју уговором загарнтовану отплату годишњих Динара 1.200.000 цедирати
предузимачу. Исход ове лицитације поднеће Градски Савет
на одобрење проширеном гр. Савету.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 178.
адм. 36782 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе веслачког клуба „Данубиус“ ради припомоћи.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
С обзиром на кризу у којој се сада веслачки клуб „Данубиус“ налази а с обзиром на ту околност што постоји оправдана потреба, да се потпомаже овака установа, то прош. гр.
Савет вотира им у име припомоћи једанпут за свагда 10.000
дин. словом: десетхиљада динара из партије 41. непредвиђених расхода.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 179.
адм. 18241, 19574, 22747 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету наређења Министарства финансија Генералне Дирекције пореза у Београду под бр. 36750/1927.
путем Обласне Финанс. Дирекције у Новом Саду Градској
Управи, да пореске књиге до краја 1926. год. имају бити закључене до 1. јуна 1927. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет вотира у сврху око закључивања
пореских главних књига на терет прорачуна гр. домаће благајне партија XII. „непредвиђени издаци“ на 6 шест месеци
за постављање привременог стручног особља 30.000 дин. речима тридесет хиљада Дин. да би се пореске главне књиге
могле у ред довести односно закључити.
О томе се гр. Савет изводом из записника даљег деловања ради извештава.
Број. 180.
адм. 18951 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Ранка Травња гр. подбележника ради регулисања година службе.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Молитељу Ранку Травњу гр. подбележнику је у исказу
гр. службеника који служи као прилог прорачуну гр. дом.
благајне за 1927. год. погрешно за шест месеци мање службе
урачунато него што је стварно провео у држ. и гр. служби
укупно до 31. децембра 1926. год. ово се исправља на тај
начин што се Ранку Травњу гр. подбележнику урачунавају
године службе као учитељу општине Дубоке у Округу Пожаревачком од 1. септембра 1912. год. до 8. децембра 1919.
год. и време проведено као стални хонорарни наставник
Држ. Тр. Школе у Н. Саду од 12. октобра 198 до 16. јануара
1922. год. што износи свега 8 година 6 месеци и 11 дана. У
службу града је ступио 2. новембра 1925. год. те тако са
државном и самоуправном службом заједно износи до 31.
децембра 1926. год. 9. година 8 месеци и 9 дана.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 181.
адм. 23885 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења пензионог одбора свој предлог у предмету
установљења породичне пензије уд. редар. наредника Петра
Нинкова.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
После смрти ред. наредника Петра Нинкова има се његовој удовици почев од 1-ог. јуна о.г. установити породична
пензија. Према извештају гр. рачуноводства Нинков је у
служби гр. редарства од 17-ог. марта 1892. год. те до своје
смрти 13 – ог. маја 1927. год. има стога 35 година 1 месец и
26 дана. Овоме времену се имају још дорачунавати 2. године према уверењу муниципалног одбора од 1897. год. и 5 . у
име погодности рачунања 7. месеци за 8 према §- гр. пензионог штатута те тако би му укупно време службовања које
се има урачунати у обзир код установљења личне пензије
износило 42. год. 1 месец и 26 дана. Пошто је тиме навршио
35. год. службе те би му у име личне пензије припадала његова последња основна плата 6960 дин. положајна плата по
чл. 9. гр. штатута о разврставању и принадлежности 1044
дин. свега 11124. дин. у име личног додатка на скупоћу пак
7.200. Његовој удовици пошто нема деце на које ужива породичне додатке припада 50% личне пензије а то је 5.562
дин. словом петхиљадапетстотинашесдесетдва динара а у
име личног додатка на скупоћу пак она свота коју би пок.
као пензионер уживао, а то је 7.200 дин. годишње.
О томе се гр. Савет и уд. Петра Нинкова изводом из записника извештавају.
Број. 182.
адм. 23325 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету биоскопске
таксе.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се овласти гр. Савет, да предузме даље мере, да заштити гр.
интересе. Новац, који се добија од биоскопа, нека се стави у
8
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депозит и по потреби издавати припомоћ за оперету.
После овога је предлог Мите Клицина, члана прош. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет упућује гр. Савет, да извиди, да
ли су новосадски биоскопи добили тако звано право насеља
и након тога поднесе предлог овом прош. Савету ради подузимања мера за заштиту интереса града.
Утекли новац у име таксе од биоскопа има се ставити у
административни депозит одкуда ће се употребити на припомоћ оперете у Новом Саду.
О овоме се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број. 183.
адм. 23894 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе фирме
Клене Голнов за исплату ситуације за монтажу моста.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог гр. Савета а по
саслушању економског, финансијског и правног одбора решава, да се фирми Клене Голнов исплати као прва привремена
ситуација износ од Динара: 95.500.- пошто је ова фирма
склапање гвоздене конструкције извршила. Овај издатак
имаде се предујмити из Кредита за Изградњу улице Кр. Марије, а повратити из краткорочног зајма за радове око приступа на нови мост.
Разлози
Фирма Клене Голнов у својој понуди није удовољавала
исплате привремене ситуације и према томе проширени гр.
Савет својом одлуком бр. скуп. 66/1927 којом је монтажа
инундационог моста поверена овој фирми решио је, да се
маса има исплатити након потпуног довршења. Разлози
фирме, да има тешкоће око набавке готовине као инострана
фирма оправдани су и како је фирма овај рад одмах одпочела и тако напредује да ће своје радове довршити пре истека
рока проширени Градски Савет налази да треба овој фирми
ићи у сусрет и омогућити јој, да правовремену исплату својих
раденика обезбеди.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 184.
адм. 24091 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету регулације Дунавске улице код улаза на Дунавску обалу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора решава,
да се одмах приступи регулисању Дунавске улице код улаза
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на Дунавску обалу тачно по регулационом плану. За ове радове одобрава се кредит од Дин. 20.000 који се кредит имаде покрити као привремена позиција из кредита за изградњу
улице Краљице Марије а има се вратити чим град закључи
зајам за радове око уређења приступа на нови мост.
Разлози
У року од 3 месеца предаће се нови Дунавски мост
саобраћају па је потребно, да се већ сада обезбеди саобраћај
у околини новога моста и према томе је потребно да се и ова
регулација Дунавске улице код Дунавске обале по регулационом плану чим пре изведе.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 185.
адм. 16764 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Лазара
Арадског, поч. Среског Начелника, да се установи прометна
вредност раније додељеног му плаца и према томе опрости
плаћања разлике куповнине.
Извештај Градског Грађевинског Одељка, да је прометна вредност плаца на путу према „Штранду“ парц. бр. 122 у
блоку VII. – који је раније био додељен Лазару Арадском према данашњим приликама 25 (двадесетпет) Динара по једном
кв. хв.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског, финансијског и правног одбора усваја молбу молитеља Лазара Арадског и установљава поменуту вредност земљишта, које је првобитно било додељено Лазару Арадском у
своти од 25. (двадесетпет) Дин. по кв. хв. т.ј. вредност целокупног плаца у своти од 7.550. дин. (седамхиљадапетстотинапедесет) динара.
Како је Проширени Градски Савет цену сада додељеног
плаца Лазару Арадском у Малом Лиману парц. бр. 6 блок XXX.
установио у своти од 6.840 дин. то градски Савет решава,
да се разлика која је настала услед овог новог преписа и раније уплаћене куповне цене у износу од 1.510 дин. за плац
Лазара Арадског – отпише.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 186.
адм. 14769 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Ненада Ланцоша, гл. инжињера грађ. Дирекције у Новом Саду,
да се установи прометна вредност раније додељеног му плаца,
и према томе опрости плаћање разлике куповнине.
Извештај Градског Грађевинског Одељења да је прометна вредност плаца на путу према Штранду парц. бр. 73. у блоку XIV. који је раније био додељен Ненаду Ланцошу према данашњим приликама 25(двадесетпет) Динара по једном кв. хв.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског, финансијског и правног одбора усваја молбу молитеља и установљава прометну вредност земљишта, које је
првобитно било додељено Ненаду Ланцошу у своти од 25 (двадесетпет) Динара по кв. хв. т.ј. вредност целокупног плаца у
своти од 10.500 (десетхиљадапетстотина) дин.
Како је Проширени Градски Савет куповну цену сада
додељеног плаца Ненаду Ланцошу установио у своти од 8850
динара то градски Савет решава, да се разлика, која је настала услед овог преписа и раније куповне цене у износу од
2.100 дин. за плац Ненаду Ланцошу отпише.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 187.
предс. 106 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету отписа
Дирекције Држ. Жељезница у Суботици пов. 120/1927. од 9.
маја 1927. за изградњу станова за жељезничке чиновнике и
за изградњу Дирекцијске зграде.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора узима на
знање отпис Дирекције Држ. Жељезница у Суботици бр. Пов.
120/1927. и овлашћује гр. Савет, да у смислу овога отписа
ступи у преговоре и даде свој начелни пристанак у колико
ће Министарство Саобраћаја уговором гарантовати подизање једног зајма у висини потребних инвестиција од Државне
Хипотекарне Банке, који зајам Државна Хипотекарна Банка
има дати граду без сваке интабулације на градска имања и у
колико Министарство Саобраћаја гарантује ануитет за отплату овога зајма из станарине чиновника односно за зграду
дирекције путем редовног предрачуна Министарства Саобраћаја.
О томе се гр.Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Лепхерц, гр. подбележник.
Број. 188.
адм. 2855
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Јована
Каћанског гр. извршиоца и поч. књиговође ради одобрења
допуста од 3 месеца и припомоћи за лечење.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
На основу уверења гр. физиката а с обзиром да је молитељ услед болести за сада неспособан за службу и да ће за
време мољеног одсуства оздравити то му се одобрава одсуство у сврху лечења од 3 месеца дана с тим да наступање
одсуства одреди г. в.д. гр. начелника споразумно са шефом
оделења.
Онај део његове молбе где моли припомоћ у сврху лече-
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ња није се могао уважити јер за овакве издатке нема покрића у прорачуну гр. домаће благајне за о.г.
О овоме се изводом из записника извештава гр. Савет
и молитељ.
Број. 189.
адм. 22711 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету избора управног и надзорног одбора Градске Штедионице.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, моли, да се ради
избора ових одбора претвори гл. скупштина, у конференцију.
Пошто је овај предлог једногласно примљен то је председник претворио гл. скупштину у конференцију.
После поновног отварања гл. скупштине је Др. Милорад
Попов прочитао листу одборника која је једногласно примљена и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет оснива гр. штедионицу и вотира
из гр. основног фонда у смислу одобреног гр. штатута о установљењу уређењу и пословању штедионице суму од 2.000.000
дин. за почетне послове.
Надаље у смислу члана 20. поменутог штатута бирају 9
(девет) чланова Управног одбора градске штедионице у смислу члана 22 § 5 чланова у надзорни одбор, да би се протоколација могла спровести код судбеног стола као трговачког
суда, и да би рад Градске штедионице могао отпочети.
У управни одбор се бирају: Јован Лакић, в.д. гр. начелника, Димитрије Бјелић, Јован Ћулум, Јоца Перваз, Матија
Леви, Бургхарт, Васа Јовановић – Вакин, Пера Брзак, Др.
Коста Мајински и Др. Бранко Илић а у надзорни одбор се
бирају: Стеван Радивојевић, Др. Мита Арадски, Мита Грујић,
Милутин Стојковић, Милан Грујић – штампар.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број. 190.
адм. 8411 од 1927.
Градски савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице свој предлог у предмету
Ненада Несторовића, новосадског становника у којој моли,
да му градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за
додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Ненада Несторовића и дозвољава му, да заосталу куповнину за
плац иза Шулцове млине парц. бр. 27. у износу од 1.510 (једнухиљадупетстотинадесет) Динара може накнадно уплатити
и то у року од 30 дана рачунајући од правомоћности овог
решења.
Разлози
Проширени Савет града Новог Сада одобрава ову накнадну уплату из разлога тога, што је молитељ Ненад Несторовић због опште економске и финансијске кризе и невоље,
која га је у послу пратила није био у стању на време исплатити.
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О овоме се изводом из записника извештава градски
Савет, и молитељ Ненад Несторовић.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 191.
адм. 25130 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 19. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету ревизије аграрне реформе.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Овлашћује се Градски Савет, да изврши припремене
радње ради ревизије Аграрне Реформе на поседу Града Новог Сада, т.ј. да од аграрних власти набави списак аграрних
интересената који уживају земљу на поседу града Новог Сада,
да испита, да ли испуњавају услове по закону, за додељивање земљишта путем Аграрне Реформе, и према томе, да је за
град целисходно да затражи коначну ревизију Аграрне Реформе.
РАЗЛОЗИ
Ово се решење мотивише, тиме, што је сходно потребно
да се у место данашњег хаотичног стања у погледу Аграрне
Реформе на поседу града Новог Сада, створи јасна и прегледна ситуација, т.ј. да се прописаним путем коначно установе
објекти и субјекти Аграрне Реформе, на поседу Града Новог
Сада и одреди граду законом установљени максимум и супермаксимум.
О чему се изводом из записника извештава Градски
Савет, ради даљег поступка.
Број. 192.
Пошто је дневни ред данашње гл. скупштине исцрпљен,
председник г. Јован Лакић, в.д. гр. начелника позива за оверовљење записника
Миту Клицина, Др. Косту Мајинског, Косту Живојновића чланове проширеног Савета, за место оверовљења означује гр. бележничко звање за 25. маја у 11 сати пре подне и
затвара седницу.
После прочитања оверовљава се 25. маја о.г. у 11 сати пре подне.

Никола Лебхерц с.р.
гр. подбележник

Јован Лакић с.р.
в.д. гр. начелника

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној скупштини проширеног Савета града Новог Сада
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 30. маја 1927. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ, в.д. гр. начелника
Били су:
Од стране гр. Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Александар Поповић, гр. Саветник, Миливој И.
Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. правозаступник,
Никола Плавшић, гр. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гл. физик,
Станоје Стакић, гр. Саветник, Аладар Тришлер, зам. гр. г.л. рачуновође, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође,
Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Ранко Славнић, гл. архивар, Јосиф
Пајц, гр. благајник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног одбора: Стеван Бркић, Мирко Влаовић, Ђорђе Гавриловић, Ђорђе Гачулић,
Коста Живојновић, Др. Бранко Илић, Јоца Јовановић, Радован Каћански, Сава Керац, Мита Клицин,
Сава Ковачевић, Станко Лазић, Јован Летић, Лука Летић, Стеван Летић, Лука Малетић, Милан Малетић,
Стеван Мијатовић, Др. Арсен Милутиновић, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан, Мита Мунћан, Др. Јован
Ненадовић, Јован Перваз, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Др. Јефта Поповић, Милутин Ракић, Тома
Ракић, Милутин Сарлатић, Коста Симин, Милутин Стојковић, Јован Ћулум, Др. Нандор Лустиг.
Бележи: Ранко Травањ, гр. подбележник.
Број 193.
Председник Г. Јован Лакић, в.д. гр. начелника поздравивши присутну г.г. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату ванредну скупштину проширеног
Савета града Новог Сада, вођење записника поверава Ранку
Травњу гр. подбележнику.
Уједно пријављује, да су накнадно стављени на дневни
ред ових пет предмета.
1.) Предлог гр. Савета у предмету понуде Грађанске пекарне д.д. у Загребу против града Новог Сада.
2.) Предлог гр. Савета у предмету монтирања инундационог моста од 30 метара.
3.) Предлог гр. Савета у предмету преношаја дрвара.
4.) Предлог гр. Савета у предмету експропријације кућишта иза Рибњег трга.
5.) Отпис Министарства Унутрашњих Дела Бр. 9019/1927.
у предмету пензије Др. Милана Миловановића.
Узето на знање.
Број. 194.
адм.
Пре дневног реда Мита Клицин, члан проширеног гр.
Савета моли за реч, ради једне важне изјаве и добивши је на
основу 16 §-а гр. организационог статута, износи, јуче је у
београдској „Правди“ изашао један интервју против рада гр.
управе из кога се види, да ако је Госп. Министар Унутрашњих
Дела тако извешетен, како је овде изнешено, онда је лажно
извештен. Прво је овде бирачки списак (чита о бирачима из
листа). Ово је потпуно лажна оптужба. Ми смо баш овде констатовали, да ти спискови нису тачни а те смо спискове баш
од њих наследили.
Друга је оптужба, незадовољство са газдовањем гр. имовине, ово је једна нечувена дрскост овако рећи, јесте да ми
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имамо објекта у гр. инвентару који доноси лепе приходе, граду, али у гр. има такових који не доносе ништа као н.пр. бивша Марковићева кућа.
Онај који хоће да оптужује мора да има и разлога за то:
За време док су они седели овде имали су 3 милијона дефицита а ми после једне године 1 милијон суфицита.
Нека М. Вилић и др. чисте пред својим кућама па ће се
видети како су онда он и његови другови управљали гр. имовином под управом његовог пријатеља М. Слиепчевића потрошило се око 150.000 дин. гр. новца на возакање гр. аутомобилом а возакало се много по Срему и по сремским манастирима, који нису спадали у његову надлежност.
У осталом податци о том возакању налазе се у извештају фин. Одбора који је поднешен прош. гр. Савету.
Трећа је тужба, нисмо задовољни како град врши гр. послове. Господо насипање пута Кр. Марије вршено је у градској режији. Позивам техничког Саветника, да изјави овде,
да ли је било случајева, да је било повољнијих лицитаната?
Никола Плавшић, технички Саветник, изјављује да није
било.
О билансу Електричне централе било је овде много речи.
Марко Вилић, док је био члан проширеног гр. Савета никад
није тражио да их прегледа. Ми смо направили са Електричном Централом један споразум и тако добили онај приход
који град треба да добије.
Када су они били гр. представници, они су решили за
инундациони мост, да им не треба, сада смо ми морали да
платимо 650.000. – дин.
О другој долми, тај трошак ће време показати, је ли добро или не.
Онда се нападају неки чиновници, које ми наводно
штитимо, не треба ни да говоримо да су ове оптужбе лажне,
и да је Господин Министар Председник лажно извештен.
Предлажем да се то овде пред целом општином констатује, и
да се ова изјава стави у записник.
Др. Јефта Поповић, члан прош. гр. Савета вели да је
свима познато, да је насипање Кр. Марије ул. рађена у гр.
режији, што искључује сваку могућност неправилног рада.
Предлаже да гр. начелник као шеф услед тако једног срамног
напада на чиновништво обавести јавност једном изјавом.
Предлог Мите Клицина са предлогом Др. Јефте Поповића као допуном је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет констатује, да су наводи који су изнесени у београдском листу „Правда“ против гр. управе неистинити и позива в.д. гр. начелника да у једном месечном листу оповргне изнесене неистине против гр. чиновника
у поменутом чланку.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 195.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету избора месног Школског одбора у смислу 3 зак. чл. 26. чл. Уредбе Г. Министра Просвете о образовању месних и обласних
школских одбора за основне и грађанске школе у Краљевини
под бр. О.Н. 28038/1927.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада бира за чланове
школског одбора Ђоку Мољца, Станка Лазића, Др. Васу
Могина и Радована Каћанског чланове прош. гр. Савета.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 196.
адм. 22707 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у предмету снижења кланичних такса.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада расматрајући горњи предлог, решава да мења онај део штатута који се односи
на наплату кланичних такса, које су установљене са одлуком
прош. гр. Савета под бр. 88/1926. а које таксе износе:
1.) Код марве по комаду 80 дин.
2.) Код свиња по комаду 60 дин.
3.) Код телади по комаду 20 дин.
4.) Код оваца по комаду 10 дин.
5.) Код Јагањаца и прасади по ком. 5 дин.
те снижава овако:
1.) На марву по комаду 60 дин.
2.) Од свиња по ком. 40 дин.
3.) Код телади по ком. 10 дин.
4.) Код оваца по ком. 10 дин.
5.) Код јагањаца и прасица по ком 5 дин.
Измена овог штатута важи од 1. јануара 1928. год.
Ова се одлука подноси на одобрење Министарству Унутрашњих Дела оделење за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештва.
Референт: Јован Лакић, вд. гр. начелника.
Број. 197.
адм. 25075 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, правног и
одбора за финансије и прорачун свој предлог у погледу установљења места четвртог гр. Окружног лекара.
Предлог гр. савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању мњења економског,
финансијског и правног одбора установљава место четвртог
гр. лекара са седиштем на малом Јарку.
Берива лекара би била као и осталих градских окр. лекара, но уз берива одговарајући стан у најави.
Новоизабрани лекар имао би привремено становати на
Ченеју у стану одређеном за полиц. капетана, док се на М.
Јарку не подигне за њега стан.
У вези са креирањем тога лекарског места имао би да
се измене градски орг. статут параг. 229. и члан 18. параграф 230. имао би да одпадне, пошто је до сад по том члану
18 параг. 230. излазио сваких 14. дана градски окр. лекар
III. округа на спољашњи део вароши ради ординирања, што
би припало у дужност новог лекара IV. округа.
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Ординација у спољним деловима вароши Града сваких
14 дана, показала се непрактичном већ и за то, што се догоди, да тога дана, кад лекар изађе нема болесника, а одмах
сутра има оболелих, те се опет мора позвати лекар.
Параг. 229 статута би се изменио у толико што би у III.
округ дошли још: Ново Насеље, Слана Бара а IV. округ би
сачињавали: Клиса, Ченеј, Мали Јарак, Велики Јарак и Камендин.
Према томе би параг. 229. орг. статута гласио овако:
Град Нови Сад дели се на четири здравствена округа:
а/ I. округ је прва варошка четврт Дунавска ул. Краља
Петра, Јеврејска улица (лева страна), Футошки пут, друм
(лева страна) до Дунава.
б/ II. округ је друга четврт и од треће четврти део, који
граниче: Кисачка улица, Житни Трг, Пашићева улица и Трг
Ослобођења, Краља Петра улица, Јеврејска улица, Футошки
пут, Футошки друм, (десна страна) Николе Пашића ул. Житни
трг. Кисачка улица, (лева страна), Кисачки друм (лева страна)
до границе I. округа.
в/ 3. Округ је остатак 3 четврти и IV. четврт, Дунавска
улица (десна страна) Николе Пашића улица, Кисачка улица
(десна страна) Дунавска обала, Ново Насеље, Слана Бара.
г/ IV. Округ је Клиса, Ченеј, Мали Јарак, Велики Јарак,
Камендин.
Окружни лечници дужни су становати у својим здравственим окрузима и то по могућности у средини ових, дужни
су даље своје станове ради одобрења пријавити градоначелнику. Станови морају бити снабдевени са обојеним лампама,
да се и ноћу могу лако пронаћи.
Окружни лечници у стручним стварима подчињени су
непосредно главном физику.
Чл. 18. параг. 230. одпада.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, гр. Саветник.
Број. 198.
адм. 24071 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету зидања поштанске зграде на Малом Јарку.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог гр. Савета а по
саслушању економског, финансијског и правног одбора решава, да се на Малом Јарку поред школе, на месту које ће
Градски Савет комисијски установити, хитно сагради једна
поштанска зграда са једном већом просторијом која се просторија може поделити са дрвеним зидом на два дела, од
којих ће једно оделење служити као предпростор и чекаоница за публику а друго оделење за поштанску манипулацију.
За ове радове одобрава се кредит од 40.000 динара, коју ће
суму позајмити Основни фонд града Новог Сада, и која ће се
позајмица повратити Основном фонду из уштеде године 1926.
у колико их буде било.
Извршење се поверава гр. Савету.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
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Број. 199.
адм. 25038 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету уређења Шајкашке, Стеријине, Архимандрита Рајића и Војводе Бојевића
улице.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог гр. Савета а по
саслушању економског, финансијског и правног одбора решава, да се Шумадијска, Стеријина, Архимандрита Рајића и
Војводе Бојовића улице имаду уредити и за опоравак и уређење колнога пута потребне предрачуне израдити. Уређење
ових улица имаде се спровести најкашње године 1928. а
потребни издатци имају се предвидети у предрачун Домаће
Благајне за годину 1928.
РАЗЛОЗИ:
Шумадијска, Стеријина, Архимандрита Рајића и Војводе Путника улице су у тако лошем стању, да су жалбе грађана
који станују у овим улицама као и жалбе оних који послом
колима морају пролазити кроз ове улице оправдане и према
томе морало се је одредити, да се потребни издаци за уређење ових улица унесе у предрачун Дом. благајне за год. 1928.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 200.
адм. 25335 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету изидања бетоном дно јендека у Кисачкој улици.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора решава,
да се доњи део јендека у Кисачкој ул. све до Алмашког гробља има обложити зидом у јачини од 10 цм. како би се могао
овај јендек стално у чистом стању одржавати. За овај рад
одобрава се кредит од 49.000 динара као позјмица из Основног Фонда града Новог Сада која се позајмица има покрити
из уштеде године 1926. у колико их буде било.
У колико уштеда из године 1926. неби било имаде се
ова позајмица повратити из предрачуна Дом. благајне године 1928.
Разлози:
Кисачком улицом иду спроводи на Алмашко гробље и
оправдано се стално тужи грађанство на смрад и нечистоћу
отворених јендека у овој улици. Ови јендеци имаду врло мали пад и не могу се чисто одржати према томе је хитно потребно било да се дно јендека осигура зидом да се неби стално
замуљио.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 201.
адм. 25035 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансиј-
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ског и правног одбора свој предлог у предмету уређења гр.
зграде у Школској улици.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора решава,
да се Градска зграда у Школској ул. имаде уредити опет за
становање гр. чиновника чим буде испражњена по Поштанској Дирекцији.
Упућује се гр. Савет, да путем гр. грађ. одељка хитно
изради нацрт и предрачун за ове радове како би се са овим
радовима могло отпочети одмах након исељења Поштанске
Дирекције, да би ови станови чим пре били расположиви за
гр. чиновнике.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 202.
адм. 25063 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету преноса кредита на терет партије XI. „Издатци Кланице“ 3. потребе за
погон ј. разни трошкови са партије „Непредвиђени издатци“
домаће благајне.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. грађ. одељка и на
основу мњења економског, финансијског и правног одбора
решава, да се услед недостатка кредита пренесе са рубрике
„Непредвиђени издаци дом. благајне свота од 16.000 динара,
словом: шеснајстхиљада дин. на терет рубрике XI. „Издатци
Кланице“ 3. потребе за погон ј. разни трошкови, пошто су
неопходне потребне оправке за гр. кланицу.
Уједно се решава, да уколико буде уштеде из год. 1926.
имају се ови издаци покрити из вишкова прихода гр. Кланице из год. 1926.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 203.
адм. 25510 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе одбора
за подизање споменика Ослобођења и Уједињења Војводине
са Мајком Србијом.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет као Муниципални одбор, усваја молбу Одбора за подизање споменика ослобођења и уједињења у
Новом Саду. Упућује, према томе, Градски Савет, да од председника одбора Др. Стевана Адамовића прими готовину и
горе означене уложне књижице, које одбор предаје, и да се
брине о њиховој даљој фруктификацији.
Да би се акција око овога националног споменика унапредила и што пре остварила Проширени Савет бира из своје средине у одбор коме се поверава брига о подизању овога
споменика и руковођење целокупне акције у томе погледу,
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следеће своје чланове: Др. Милорада Попова, Др. Бранка
Илића, Др. Јована Ненадовића, Јоцу Јовановића и Даку
Поповића.
Овај се одбор има допунити представницима Бачке,
Београдске, Подунавске и Сремске Области и представницима свију Војвођанских градова. Тога ради, упућује се Градски
Савет, да умоли све горње области и градове да одреде своје
делегате за овај одбор.
Сем тога, имају се позвати сви градови у Војводини и
све горе наведене Области да са своје стране са родољубивом
марљивошћу потпомогну акцију око скупљања прилога за
овај споменик.
О чему се изводом из записника има известити Градски
Савет ради даљег поступка.
Референт: Никола Плавшић, гр. Саветник.
Број. 204.
адм. 25201 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету изградње водовода и канализације у Новом Саду.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог Градског Савета а по
саслушању економског, финансијског и правног одбора упућује Градски Савет да на основу спремљеног елабората одобреног од гр. Савета под бројем 25201/1925. за изградњу
водовода и канализације у Новом Саду распише јавну офертуалну лицитацију и да у објави лицитације дометне ово: И
пошто грађанство града Новог Сада жели изградити водовод
и канализацију без нарочита зајма, да као концесионари ставе своје понуде са тачном ознаком времена, после којег ће
ове направе прелазити у искључиво власништво града, ознаком утврђене суме, коју град има годишње осигурати концесионару као и начин по којем ће ово осигурање спровести.
Разлози
По извештају гр. техничког Саветника застарели постојећи канали не примају више воду која отиче са површина
кућишта и прети опасност да ће код јаче кише вода се разлити по улицама, потопити подруме и сутерене станбених
зграда и починити огромне, ненакнадиве штете.
Сем тога град сваке године, ради великог промета, мора
да калдрмише улице са издацима од више милиона динара и
чим даље, завлачи изграњом водовода и канализације тим
ће трошкови за изградњу бити већи, јер ће се морати кидати
све те калдрме. Даље град насипа и издаје кућишта у околини новога моста, на којем месту ће настати нови део града,
по највише великим зградама и палатама, па би требало још
пре почетка коначног уређења и изградње овога дела града
безусловно изградити водовод и канализацију. Горе наведене околности стављају у дужност граду, да покуша све могућности, које би омогућиле отварање ових неодложних инвестиција.
Извршење се поверава гр. Савету.
Број. 205.
адм. 25346, 25345, 25344, 24421, 25347 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
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на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету исхода лицитације за изградњу улице Краљице Марије.
Др. Михајло Продановић, гр. гл. правозаступник, даје
свој пристанак, да се ово решење у важном и неодложном
интересу града одмах спроведе без обзира на евентуалне
апелате.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора решава,
да се изградња улице Краљице Марије на основу 2 офертуалне лицитације, одржане 23. маја 1927. повери фирми Др.
Михајло Франк из Београда по цени од динара 1.446.180.- а
под условима које је проширени гр. Савет на својој седници
од 17. фебруара 1927. бр. скуп. 30/1927. одобрио.
Туцаник и спојни материјал има се лиферовати из каменолома „Добра“.
Проширени гр. Савет по саслушању свога гл. правозаступника изриче, да се ово решење има хитно без обзира на
евентуалне апелате одмах спровести пошто је по среди важан
интерес града, да се изградњи овога пута одмах приступи.
Хитност се изриче на основу §-а 8. зак. чл. XX. од 1886. год.
О томе се гр. савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 206.
адм. 23613 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења економског, финансијског и правног одбора
свој предлог у предмету изјаве „Аполо“ биоскопа д.д. у ствари
материјалног помагања новосадске опере.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет Града Новог Сада, као муниципални
Одбор, узима на знање и усваја изјаву Аполо д.д. у Новом
Саду, да ће од 16. маја о.г. убирати на биоскопске улазнице
по пола динара у сврху одржавања оперете у Новом Саду,
изузев најјефтинијег т.ј. другог места, које посећује искључиво сиротиња. Према томе, упућује се Аполо биоскоп д.д. у
Новом Саду, да у смислу решења овог Проширеног Градског
Савета број 19030/адм 1927. приносе од биоскопске таксе,
почевши од 16. маја о.г. уплаћује у градску благајну.
Изјаву Аполо биоскопа д.д у Новом Саду, да убирање
ове таксе престаје аутоматски, уколико се у Новом Саду не
одржава оперета, овај Проширени Савет не може узети на
знање.
Разлози:
Први део горњег решења донео је овај Проширени Градски Савет да би се спор око убирања таксе на биоскопске
улазнице споразумно и мирним путем окончао. При доношењу другог дела решења руководио се овај Проширени Гр.
Савет разлозима, који су изнешени у решењу овог Проширеног гр. Савета бр. 19030/адм. 1927.
О чему се гр. Савет изводом из записника извештава.
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Број. 207.
адм. 23799 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету требовања
управе Творнице Гаса за набавку 500 тона каменог угља.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, по саслушању
мњења економског, финансијског и правног одбора, решава,
да се за набавку 500 тона каменог угља има расписати усмена јавна лицитација која ће се исплатити из прихода Творнице Плина и то под следећим условима:
1.) Угаљ треба да је прост од прашине, само у комадима већим од 80 м.
2.) Нудити се може Моравски, Островски Сосница или
други горњошлески, нарочити плински угаљ.
3.) Угаљ треба да има најмање 85% угљеника, највише
5 % пепела, 5% воде и 1.6% сумпора.
4.) Угаљ треба да даје након пробе у ретортама Творнице Плина, најмање 25 м3 плина од 100 кг. и чврст кокс у
сребрној сивој боји.
5.) Творница плина придржава себи право, да у погледу примања угља решава после пробе у ретортама.
6.) Лиферовање порученог угља има се лиферовати одмах, након решења Гр. Савета, и целе количине излиферовати најдаље до 30. јуна 1927. год.
7.) Понуде, се имају дати на целу количину, франко
оцарињено, творници плина.
8.) Исплата угља вршиће се на основу вагања на мостној ваги у Творници плина.
9.) Угаљ се плаћа у 6. једнаких месечних рата, после комисијског примања.
10.) Творница плина има право од лиферованог угља
узимати пробе на анализу, и ако угаљ не би одговарао условима може исти оставити лиферанту на расположење, а одговарајући угаљ на трошак лиферента набавити.
11.) У случају ако би се жељезничка или бродарска тарифа у току лиферовања повисила или снизила мања иде на
терет или корист Творнице Плина.
12.) Лиферент је дужан вадиум од 5% суме лиферације
пре почетка лицитације депоновати у градску благајну.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, гр. Саветник.
Број. 208.
адм. 4059, 19023 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету утока
Владимира Недељкова против решења проширеног гр. Савета бр. 337/адм. 40069/1926. ради уступања апарата за кубицирање после извршења оправке 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
одобрава исправку 2. тачке свог решења бр. 337/адм. 40069
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/926. тако да половину трошкова око набавке плиномера
испитивача сноси град то јест 9573 дин. и 70 пара словом:
деветхиљада-петстотинаседамдесетитри дин. и 70 пара а
другу половину има да сноси подузимач Владимир Недељков
с тим да после извршења радова апарат за кубицирање
пређе у својину Творнице Плина.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 209.
адм. 12182 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе
„Икарус“ д.д. творнице аеро и Хидроплана у Новом Саду у
којој моли да јој се да гр. земљиште, које јој је решењем под
бр. 28915/1924 издато под закуп на 5. год. а које лежи иза
саме творнице „Атласа“ у величини од 1818 кв. хв. прода на
вечито или изда у један дугорочан закуп од најмање 25 година, ради подизања хангара и зграда за проширење творнице.
Бернат Ернст, чл. прош. Савета износи да неби требало молбу одбити, јер „Икарус“ има творницу у Земуну и
ако им се молби не изађе на сусрет они ће овде обуставити
рад, мисли да им треба дати тражену земљу у закуп, јер би у
противном остало 150 људи без посла.
Мита Клицин, члан проширеног Савета мисли, да оно
место које је већ једном предвиђено за парк, онда нека буде
парк а не свуда фабрике. Дати један трг на 25 година у закуп
не може се. Град треба да им да земљиште али на другом повољнијем месту.
Ернст Бернат, члан проширеног Савета предлаже, да
се предлог допуни да је град вољан дати земљиште на другом
месту.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Берната Ернста
је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет, као Муниципални Одбор, није могао уважити горњу молбу Икаруса д.д. са разлога, што је тражено земљиште по градском регулационом плану одређено
за јавни трг.
Али, ценећи велику важност ове индустрије са гледишта земаљске одбране, као и њен значај за развој индустрије у Новом Саду, Проширени Градски Савет изјављује да је
приправан изаћи у сусрет Икарусу д.д. у погледу проширења
његових инсталација у ма ком другом делу града, продајом
земљишта, које би одговарало горњој сврси.
О чему се изводом из записника има известити Градски Савет ради даљег поступка.
Број. 210.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси на основу мњења економског, финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету избора 4 члана Аграрних Одбора по наредби Мин. Аграрне Реформе бр. 33701/1925.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада на основу наредбе Мин. Аграрне Реформе бр. 33701/1927. бира из своје седнице и то: Саву Керца, Ђоку Гавриловића, Стевана Летића и
Милутина Ракића за чланове аграрног одбора.
О чему се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 211.
адм. 23075 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе
Милана Мазалина професора ради брисања ограничења права власништва плаца додељеног му на Малом Лиману, а на
коме је плацу кућу саградио.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању
мњења економског, финансијског и правног одбора усваја
молбу молитеља Милана Мазалина и упућује гр. фискала, да
у грунтовници брише укњижено ограничење права власништва на земљиште на Малом Лиману, парц. бр. 1. у блоку XXV.
топ. бр. 8204/57. грунт. ул. бр. 5266 према којем купац може
земљиште продати тек по истеку рока од 5 (пет) година по
извршеној градњи под теретом губитка права власништва.
О овоме се молитељ и гр. Савет знања и поступка ради изводом из записника извештавају.
Број. 212.
адм. 7668 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Речне
Пловидбе С.Х.С. број 54071/1927. да јој Град Нови Сад прода
градско земљиште у близини новог моста у сврху изградње
зграде за агенцијске употребе.
Пошто је овде отуђивање гр. имовине, то на основу
закона председник одређује поименично гласање и то тако,
да они који примају предлог гр. Савета, да се прода по дин.
75 по кв. хв. гласају са „да“ а који су против предлога да
гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране гр. Савета:
Радивој Бокшан Миливој И Вучетић, Предраг Клицин,
Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Др. Петар Адамовић, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Ранко
Славнић и Ранко Травањ.
Од стране Муниципалног одбора:
Стеван Бркић, Мирко Влаовић, Ђорђе Гачулић, Бернат
Ернст, Коста Живојновић, Радован Каћански, Сава Керац,
Мита Клицин, Сава Ковачевић, Јован Летић, Лука Летић,
Стеван Летић, Милан Малетић, Ђока Мољац, Ђорђе Мунћан,
Мита Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Јован Перваз, Др. Милорад Попов, Дака Поповић, Милутин Ракић, Тома Ракић,
Милан Сарлатић, и Јован Ћулум.
Са „не“ је гласало.
Од стране гр. Савета није нико гласао.
Од стране муниципалног одбора:
Ђока Гавриловић.
Пошто је предлог гр. Савета примљен са 35 гласова про-
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тиву 1 гласа против предлога Савета
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског, финансијског и правног Одбора усваја молбу Речне
Пловидбе С.Х.С. и продаје земљиште означено у приложеном
нацрту Мали Лиман блок 1. парцеле 1 и 2 а носи тп. бројеве
4810/11. – 223. кв. хв. и 4810/12. – 195. кв. хв. укупно 1474
кв. хв. метра за своту од 75. динара по 1 кв. метру, а уз следеће услове:
1.) Куповна цена продатог земљишта у износу од 110.550.
Динара словом: једнустотинудесетхиљадапетстотинапедесет
дин. има се након правомоћности овог решења на позив града уплатити у градску благајну у року од 6 месеци.
2.) Купац је дужан на купљеном земљишту подићи пројектоване зграде у року од 2 (две) године дана, рачунајући
од уручења правомоћног решења о купопродаји. У противном биће град Нови Сад властан, да уз повратак куповнине
и то без камате, продато земљиште натраг да узме, да би услед
тога купац имао права на икакву оштету.
3.) Осим куповне цене за продато земљиште, купац је
дужан сносити половину трошка око насипања и калдрмисања своје улице која се са купљеним земљиштем граничи.
4.) Купац се обавезује, да ће зграде подићи и земљиште
искориштавати, на начин да то не буде штетно по суседство
нити на уштрб здравствених прилика у опште.
5.) Купац или његов правни наследник је дужан при
градњи строго се придржавати услова, које му грађевна власт
буде прописала.
6.) У грунтовници се има као ограничење убележити,
да се продато земљиште има само у затражене сврхе употребити т.ј. за зидање зграда за смештај канцеларија Речне Пловидбе С.Х. С. Земљиште се не може употребљавати у друге
сврхе или право власништва пренети на друго лице без претходне дозволе и пристанка града Новог Сада.
7.) Ограничења права власништва садржана у тачкама
2, 3 и 6. имају се грунтовно укњижити.
8.) Сви трошкови овог купа односно продаје: уговор биљеге, пристојбе и друго терете купца.
9.) Све спорове из ове купопродаје решава овдашњи
Срески Суд.
Ово се решење има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела оделење за Банат, Бачку и Барању.
О овоме се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 213.
адм. 23768 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Живана Бегојева и другова
ради опроста попаше за лањску годину.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет као Муниципални Одбор одбија молбу Живана Бегојева и другова ради опроста попаше за 1926.
годину са
Разлога
Што не стоје разлози молбени, да је приликом проглаше-
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ња поплаве и услед метиљавости угинуо толики број њихових
оваца да су услед тога претрпели велике материјалне штете,
и са разлога што је, од лањске попаше у прорачуну за 1926.
год. предвиђен приход од 60.000 динара, који се виише не
може брисати.
О чему се изводом из записника гр. Савет извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 214.
адм. 25459 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету установљења основног капитала
за гр. штедионицу у своти од 2.000.000. дин.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског, финансијског и правног одбора решава,
да на основу §-а 4. гр. штатута муниципалног града Новог
Сада, који говори о установљењу, уређењу и пословању градске штедионице установљава основни капитал за гр. штедионицу у своти од 2.000.000. дин. која свота има да служи
као фонд за почетне послове гр. штедионице која се свота
има вратити општини по ликвидацији градске штедионице.
Ова сума од 2.000.000. дин. има да као дотација из гр.
основног фонда и иста се свота ставља на расположење Управи гр. штедионице.
Ова се одлука одобрења ради подастире Министарству
Унутрашњих Дела Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца Оделење за Банат, Бачку и Барању.
О чему се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 215.
адм. 23783, 24025 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету призива Максима Власова, руског избеглице против решења Градског Савета број 17463/1927.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског одбора одбија призив Максима Власова поднесен против решења Градског Савета број 17463/адм.
1927. којим му наређује, да своју кантину уклони са градског земљишта и оснажује горе цитирано решење Градског
Савета.
Разлози
Проширени Савет града Новог Сада одбија призив Максима Власова из разлога наведених у решењу Градског Савета број 17463/адм. 1927.
О овоме се изводом из записника извештава Максим
Власов и Градски Савет.
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Број. 216.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Уроша
Милића гр. друмара у којој моли, да може продати свој плац,
који се налази иза Кам. капије парц. број 44. у површини од
264. кв. хв. као и кућу саграђену на основу грађевне дозволе
број 20866, 43642 адм. 1926.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и финансијског Одбора усваја молбу молитеља Уроша Милића гр. друмара и изнимно му додељује дозволу да
може свој плац који се налази иза Каменичке капије парцела
број 44 у површини од 264 кв. хв. као и кућу саграђену на
истом продати.
О овоме се извештава молитељ и градски фискал, да о
овом води бригу приликом преписа ове некретнине у грунтовници.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава продају
горе поменутог плаца и куће саграђене на истом плацу из разлога, што је молитељ услед зидања запао у велики дуг, те сада
није у стању да се својим платежним обавезама одазове.
О чему се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број. 217.
адм. 23847 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Андрије
Иванића у којој моли, да може продати свој плац, који се
налази иза Шулцовог млина парц. бр. 79 у површини д 351
кв. хв. као и кућу саграђену на основу грађевне дозволе број
28494 адм. 1925.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и финансијског Одбора усваја молбу молитеља Андрије Иванића и изнимно му додељује дозволу, да може свој
плац који се налази иза Шулцове Млине парцела број 79. у
површини од 351 к.в. хв. као и кућу саграђену на истом продати.
О овоме се извештава молитељ и градски фискал, да о
овом води бригу приликом преписа ове некретнине у грунтовници.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава продају
горе поменутог плаца и куће саграђене на истом плацу из разлога што се је молитељ усљед зидања задужио, те је принуђен
да саграђену кућу прода.
О томе се гр. Савет и Андрија Иванић изводом из записника извештавају.
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Број. 218.
адм. 23515, 6387 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Живка
Ивошевића новосадског становника у којој моли, да му Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени
му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и финансијског Одбора предлаже Градском Савету
нека изрече, да усваја молбу молитеља Живка Ивошевића и
дозвољава му, да заосталу куповнину за плац иза Шулцове
млине парцела бр. 30 у износу од 1069 дин. словом: једнахиљадашесдесетдевет динара може накнадно уплатити и то у
року од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је кућу градио и задужио се те
није могао на време исплатити граду куповнину за плац.
О чему се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број. 219.
адм. 24837 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Раде
Козарчића новосадског становника у којој моли, да му Градски Савет одобри накнадну уплату за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског и финансијског Одбора предлаже Градском Савету
нека изрече, да усваја молбу молитеља Раде Козарчића и
дозвољава му, да заосталу куповнину за плац иза Шулцове
млине парцела бр. 104. у износу од 1150 динара словом:
једнахиљадастопедесет динара може накнадно уплатити и
то у року од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове
одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је био пострадао од поплаве те
се налазио у тешким материјалним околностима и није могао
на време да се одазове својим платежним обавезама.
О овоме се молитељ и Градски Савет изводом из записника извештавају.
Број. 220.
адм. 4690, 24964 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења економског, финансијског и правног одбора
свој предлог у предмету молбе Паје Миливојшиног новосадског становника у којој моли, да му Градски Савет одобри
уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Савет града Новог Сада по саслушању економског и
финансијског Одбора предлаже Проширеном Савету нека
изрече, да усваја молбу молитеља Паје Миливојшиног, новосадског становника и дозвољава му, да заосталу куповнину
за плац, који је уведен у новосадс. грунт. улошку под бр. 1.
топ. бр. 4823/32 у износу од 8550 динара словом: осамхиљадапедстопедесет дин. може накнадно уплатити и то у року
од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке
2000. Динара 1. септембра 1927. год. 2000 дин. а осталих
4.550. дин. има уплатити до 1. новембра 1927. године.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је молитељ чим му је био додељен плац одмах приступио био градњи и толико се задужио, да
се није могао на време одазвати својој платежној дужности.
О овоме се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Број. 221.
адм. 15050 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Милана
Абрамовића, столара, да му Градски Савет продужи рок за
уплату куповне цене продатог му плаца до 1. септембра 1927.
године.
Предлог гр. Савета је једногласно примељен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању предлога економског, финансијског и правног одбора усваја молбу
молитеља Милана Абрамовића и продужује му рок за уплату
куповне цене у износу од 8.375. (осамхиљадатристотинеседамдесетпет) Динара коју дугује граду за продати му плац –
до 1. септембра 1927. год.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада продужује рок за уплату из
разлога што је молитељ купљени плац који ниско лежи и јако
је подводан морао насипати које га је насипање много стало,
те није у могућности да куповну цену за исти пре септембра
исплати граду.
О чему се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Михајло Продановић, гр. фискал.
Број. 222.
адм. 25070 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења економског, финансијског и правног одбора
свој предлог у предмету гр. гл. фискала поднесен извештај у
парници „Грађанске Пекарне насл. Прометно деоничко друштво из Загреба“ против града Новог Сада ради 380.000 Круна.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима извештај на знање, те упућује гр. Савет да у парници Грађанске Пекарне наследника
Прометног Деоничког Друшта у Загребу пресудом Апелационог Суда у Новом Саду број 1029/38/1921, досуђено потраживање од 80.000 динара главног и 4003 динара парничних
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трошкова путем гр. благајне на руке тужитељевог адвоката
Др. Косте Хаџи у Новом Саду из градског апровизационог
фонда 56.000 дин. (педесетшестхиљада) дин а из партије XI
„Непредвиђени издаци“ прорачуна дом. благајне од 1927.
год. 28003. дин. т.ј. двадесетосамхиљадаитри дин. исплати.
Ово се решење доставља гр. Савету с тим, да је без обзира на евентуални призив извршиво.
О томе се гр. Савет и молитељ изводом из записника
извештавају.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 223.
адм. 44086 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету премештаја
дрвара из унутрашњости града.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет упућује гр. Савет, да по овом предмету поднесе предлог најближој гл. скупштини на решење.
О чему се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 224.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету дописа Министарства Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и Барању
под бр. 9019 од 14. маја о.г. наређује да се у року од 15 дана
стави на дневни ред прош. Савета предлог о пензионисању
Др. Милана Миловановића бившег начелника овога града
према одредбама старог гр. пензионог статута од 1917. год.
и да му се према §– 9. споменутог статута исплате доспела
берива.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет подноси тужбу на Државни Савет против решења Мин. Унутрашњих Дела – Оделења за
Банат, Бачку и Барању број 9019 од 14. V. о.г. и уједно се
обраћа представком на Министарство Унутрашњих Дела с
молбом да ову своју наредбу као незакониту повуче. У случају, да Мин. Унутрашњих Дела повуче ову своју наредбу онда
се има повући и тужба поднесена Државном Савету.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број.225.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету ревизије трошаринских такса.
РЕШЕЊЕ:
Скида се са дневног реда.

30. МАЈ 1927.
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Референт: Станоје Михалџић, гр. вел. капетан.
Број. 226.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету о најамним
саобраћајним средствима.
РЕШЕЊЕ:
Скида се с дневног реда.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 227.
адм.
Градски савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету експропијације кућишта на Рибњем тргу.
РЕШЕНО ЈЕ:
Скида се са дневног реда.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 228.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету споменика
Николе Пашића.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет из признања према неуморном
народном великану свом првом почасном грађанину поч.
Николи Пашићу вотира 100.000 дин. у сврху подизања споменика и то да се наведена свота у четворогодишњим ратама
има исплатити, с тим да се рате од 25000 динара год. 1928,
1929, 1930. и 1931 ставе у прорачун.
О чему се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Н. Плавшић.
Број. 229.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету избора од 2
члана за преглед рачуна Електричне Централе и 1 члана за
утврђење сразмера вредности новца.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на основу II. накнадног Уговора о
концесији склопљеног са Електричном Централом једногласно бира Миту Клицина и Јована Ћулума у одбор за преглед
рачуна Електричне Централе а Ђоку Мољца за уговор.
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Број. 230.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. маја о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе фирме
Клене и Голнов ради исплате предујма за досад извршене
радове на монтажи моста.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет по саслушању извештаја гр. грађ.
одељка о досада извршеним радовима на монтажи инундационог моста одређује у име предујма за ове радове фирми
Клене и Голнов дин. 95.500.
О чему се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 231.
адм.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно
сазвату ванердну главну скупштину и за оверовљење записника позива
Ђоку Мољца, Др. Милорада Попова и Милана Саратлића за 21. мај о.г. у 11 сати пре подне у бележничко звање.
Након прочитања оверовљава се 5 маја у 11 сати пре подне.

Р. Травањ с.р.
гр. подбележник

Јован Лакић с.р.
в.д. г.р. начелника

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 17. јуна 1927. год.
Председник: Јован Лакић,
в.д. гр. начелника
Били су:
Од стране градског Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Др.
Михајло Продановић, гр. фискал, Стеван Неранџић, гр. инжињер, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан,
Др. Петар Адамовић, гл. физик, Станоје Стакић, гр. Саветник, Аладар Тришлер, зам. гр. рачуновође, Ђула
Киш, зам. гр. рачуновође, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола
Лепхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гл. архивар, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног Одбора: Лука Бијић – Бајин, Димитрије Бјелић, Петар Брзак, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Коста Живојновић, Васа Јовановић, Јован Летић, Стеван Летић, Др. Коста Мајински,
Стеван Мијатовић, Ђорђе Мунћан, Јован Перваз, Др. Јефта Поповић, Милутин Стојковић, Јован Ћулум.
Број. 232.
Председник Г. Јован Лакић, в.д. г.р. начелника, поздравивши присутну господу чланове проширеног градског Савета, отвара за данас исправно сазвату редовну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника
поверава Николи Лепхерцу гр. подбележнику.
Уједно пријављује, да су накнадно стављени на дневни
ред ови предмети:
1.) Предлог гр. савета у предмету статута о саобраћајним
средствима.
2.) Предлог гр. Савета у предмету молбе уд. Марије Лерер, да јој се дозволи градња на њезином земљишту у Љубљанској ул. број 27. које према рег. плану пада у нову улицу.
3.) Допис Вел.Жупана Бачке Области број 5435/1927 у
погледу смештања целокупног новца гр. управе односно њезиних фондова код Држ. Хипотекарне Банке.
4.) Предлог гр. Савета у предмету молбе Миливоја И. Вучетића, гр. Саветника ради уређења година службе.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.
Референт: Никола Лепхерц, гр. подбележник.
Број. 233.
адм. 27506 од 1927.
Пре дневног реда се саопштава гл. скупштини прош.
Савета брзојавни извештај Великог Жупана број 5804/1927.
о распуштању Народне скупштине и одређењу нових избора
посланка за Народну Скупштину за 11. септембар о.г.
РЕШЕЊЕ:
Горње наређење се узима на знање.
Број. 234.
адм.
Такођер пре дневнога реда се саопштава брзојавни извештај Обласног Великог Жупана бр. 5877/адм. 1927. о именовању Министра у кабинету Госп. Веље Вукичевића пред-
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седника Мин. Савета и Мин. Унутрашњих Дела.
РЕШЕЊЕ:
Горњи извештај се узима на знање.
Број. 235.
Госп. Јован Лакић, в.д. гр. начелника, подноси градоначелнички извештај о раду градске Управе за месец мај о.г.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, узима на знање
извештај в.д. градског начелника, уз примедбу, да ће пут на
Клиси ићи испод Клисе те моли г. в.д. гр. начелника, да на
идућој седници Управног Одбора поднесе предлог за калдрмисање Камендинског пута. Уједно пита, да ли је расписан
стечај за калдрмисање путева у граду.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, вели, да нису поднели
предлог скупштини, јер предлог гр. грађевинског одељка се
не слаже са прорачуном.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, моли, да се
изради предлог према прорачуну. Уједно моли за извештај,
да ли су отпослати прорачуни и закључни рачуни на одобрење и да ли су извршена наређења из закључног рачуна.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, вели да је прорачун од
године 1927. послат на одобрење а закључан рачун за године
1921-5. је у отправништву. Прорачун је отпослат са жалбом.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, на извештај г.
в.д. гр. начелника, да је прорачун послат са жалбом, вели, да
је прош. гр. Савет изрекао извршност прорачуна без обзира
на жалбе а да нису они примили одговорност неби чиновници
примили своје повишице. Предлаже, да гл. скупштина изрече,
да вишак преко берива од 31. децембра 1926. год. гр. службеници добијају као предујам, који ће имати вратити, у случају, да прорачун не буде одобрен.
Др. Јефта Поповић, члан проширеног Савета, предлаже,
да се још данас пренесе предлог о саобраћајним средствима,
који је израдио ред. вел. капетан.
Предлог Мите Клицина је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Извештај в.д. гр. начелника се узима на знање.
Уједно се умољава г. в.д. градског начелника, да на најближој седници Управног Одбора поднесе предлог о калдрмисању Камендинског пута.
Надаље решава прош. гр. Савет да вишак преко берива гр. службеника од 31. децембра 1926. који је исплаћен по
прорачуну гр. домаће благајне за 1927. год. издат је као предујам имају га службеници вратити у случају, да овај прорачун не буде одобрен.
О томе се гр. Савет и в.д. гр. начелника изводом из
записника извештавају.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број.236.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора решење Министарства Финансија,
којим се штити онај део прорачуна гр. дом. благајне за 1926.
год. који се односи на убирање повишене кланичне таксе.
Мита Клицин, члан проширеног Савета се слаже са предлогом, да се против решења Мин. Финансија поднесе тужба
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на Државни Савет, али се не слаже са мотивацијом.
Чињеница је, да Мин. Унутрашњих Дела одобрава општинске буџете до 300% а прорачуне са већим прирезом пак
Министарство Финансија. Пошто је наш буџет испод 100%
то се Мин. Финансија овде ненадлежно умешао. Повишење
кланичне таксе је оправдано, јер је град на овој установи
имао дефицит, који терети цело грађанство па ова установа
служи једном реду грађанства. Уједно предлаже, да градски
Савет ступи у преговоре с месарима, да се са њима за ову
годину постигне споразум.
После овога је предлог Мите Клицина, члана прош. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се против наређења
Мин. Финансија број9којим забрањује наплату повишења
кланичне пристојбе, поднесе тужбу на Државни Савет, пошто
се Министар Финансија ненадлежно умешао, јер буџет града
који има испод 100% приреза, је одобрио Мин. Унутрашњих
Дела па и ове кланичне таксе, и јер на градску кланицу, која
служи једном реду грађанства, не треба град да наплаћује,
што је био случај до сада са нижим таксама.
Уједно се упућује гр. Савет, да ступи у преговоре са
удружењем месара, у Новом Саду у погледу висине кланичних такса и на идућој гл. скупштини поднесе предлог.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Лепхерц, гр. подбележник.
Број. 237.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења пензионог одбора решење Мин. Унутрашњих Дела под бр. 4269 од 10. маја о.г. који у другом степену
установљава личну пензију Стевану Бошњаковићу пенз. гр.
рач. Саветнику.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање
решење Мин. Унутрашњих Дела Оделења за Банат, Бачку и
Барању бр. 4269 од 10. маја 1927. год. у ствари пензије Стевана Бошњаковића гр. рач. Саветника те упућује гр. Савет
да Стевану Бошњаковићу гр. рач. Саветнику исплаћује у
натраг од 1. маја 1926. год. и решење Мин. Унутрашњих
Дела установљену пензију и то:
у име личне пензије 27354 (двадесетседамхиљадатристотинепедесетчетир) д. у име личног додатка на скупоћу 12408
(дванајстхиљадачетирстотинеосам) дин. у име породичног
додатка на жену и двоје деце Владимира и Корнела 5400
(петхиљадачетирстотине) дин. годишње. Додатци на скупоћу
како лични тако и породични припадају у оквиру уредбе о
додатцима на скупоћу која је објављена у 236 броју службених новина од 13. октобра 1924. год.
У вези са овим се позива гр. Савет да саобрази припадности гр. пензионера са одлуком Министарског Савета од
23. јула 1926. год. под бр. 96000/ Д.Р. 1926. а с обзиром да
је прош. гр. Савет изрекао да гр. пензионери не могу имати
већи додатак него што имају држ. пензионери.
О овоме се извршења ради гр. Савет изводом из запис9

У тексту записника је изостављен број наређења Мин. финансија.
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ника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 238.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету дописа Жељезничке Дирекције у Суботици ради изградње 25 чиновничких
станова.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, моли, да се
ствар пожури. Треба се постарати и за жељезничаре, који
станују у вагонима, намештенике овдашње жељезничке станице било да станове за њих изради жељезничка станица
или сами жељезничари.
После овог је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Мите Клицина једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет као муниципални Одбор, излазећи у
сусрет тражењу Дирекције Државних Жељезница, упућује и
овлашћује Градски Савет, да пре мериторног решења у овом
предмету, обавести Дирекцију Државних Жељезница у Суботици, које би површине у граду могле доћи у обзир за ову
сврху, и да потом, са Дирекцијом постигне коначни споразум и на првој идућој скупштинској седници поднесе израђен
предлог, којим ће се удовољити тражењу Дирекције Државних Жељезница у Суботици.
Уједно се решава, да се већ једном опредељени плацеви
имају продати намештеницима овдашње жељезничке станице, који станују у вагонима било да за њих гради жељезничка
станица било сами.
О овом се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Стеван Неранџић, гр. инжињер.
Број. 239.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету дозиђивања
кућа на насељу код Шулцовог млина, које су насуте.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, сматра, да је
њихова молба оправдана, јер не може сваки да зида како хоће и градски грађевински одељак је крив, што градње није
надгледао.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, вели, да би то био преседан за многе случајеве. У сваком решењу којим се издаје
грађевна дозвола стоји, да се пре почетка зидања од грађевинског одељка затражи висина и фронт. То су ови пропустили
и што су им куће сада засуте је кривица њихова а не града.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, вели, да ако се
не прими предлог економског одбора, онда се штите незаконити поступци појединаца. Градитељи се нису држали грађевног статута. Могуће, да је требало већу контролу водити,
али то није разлог да се новац баца. Овако се не кажњавају
већ награђују незаконити поступци.
Стеван Неранџић, гр. инжињер, објашњава да је кривица градитеља а не гр. грађевинског одељка, што су куће сада
засуте.
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Стеван Летић, члан прош. Савета је чуо од појединаца
да на овом насељу нису никад одлазили градски инжињери,
да одређују регулациону линију и висину. Нека се изашаље
једна комисија, да ово испита.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да то није
тако, да грађевна комисија дигне новац за дозволу и после
да је се не тиче. Има комисија, да се увери, да ли се грађевински прописи одржавају. Нивелација улица је вршена на наш
захтев и они су услед тога затрпани. Социјална правда захтева, да се штета накнади. Могао би се прихватити и предлог
Саве Летића.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, вели, да се првобитно
градило на наређеном терену без одређивања нивелационе
линије и тек када се увидело, да то неће бити добро, одређена је нивелациона линија. Ту је дакле по среди општа потреба.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета, повлачи свој
првобитни предлог, јер је ствар била сасвим другачије представљена.
После овога је предлог Мите Клицина члана прош. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како је општа потреба захтевала нивелисање неједнаког терена, те су услед од стране прош. гр. Савета наређене
нивелеције, некоје куће затрпане, то се овим имају дозидати
куће. У ову сврху се – према исказу гр. грађевинског одељка
– одређује свота од 51.000.- дин. словом: педесетједнахиљада
динара на терет партије XIII. непредвиђених издатака.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 240.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету отписа сумњивих потраживања града.
РЕШЕЊЕ:
Исказ сумњивих потраживања се издаје гр. правозаступнику, да уговори своте које се могу исплатити.
Број. 241.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету продаје плацева за изградњу кућа.
РЕШЕЊЕ:
Овај се предмет за сада скида с дневнога реда, док се
не смести Жељезничка Дирекција.
Број. 242.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету жалбе Јоце
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Нешића ради дозволе, да може одгајати рибу у јамама око
цигљане Централног Кредитног Завода.
Др. Јефта Поповић, члан прош. Савета вели, да није
био добро информисан о правном односу према Српској
Банци. Српска Банка нема никаква права на експлоатисано
земљиште, већ само дужност да га затрпа, дотле пак може
град дати на искоришћавање. Условити треба, да земљиште
има напустити чим то буде требао град или Српска банка
без икакве оштете.
Јован Лакић, в.д. градског начелника, да би требало
ову воду одвести издавањем под закуп се неће Српска Банка
сматрати обавезном, да испуни услове уговора.
Др. Коста Мајински, члан прош. Савета, вели, да је у
своје време проучио уговор. Мисли да Срп. Банка није дужна да затрпа неискоришћени део већ само, да изравна дно.
Ако је тако онда се град неће погрешити о уговор, ако изда
под закуп за риболов. Ако пак има шта да потражује онда је
против издавања под закуп.
Мита Клицин, члан прош. Савета, не види овде тешкоће. Град овде није дао земљу под закуп већ на експлоатацију
за печење цигаља с обавезом да закупник има да изравна
дно. Након експлоатације нема закупник више никакво право на ту земљу. Ми толерирамо рибарство у тим рупама а не
издајемо их под закуп нити са њима правимо уговор. Ово се
толерира до опозива.
Др. Михајло Продановић, гр. гл. правозаступник, изјављује, да град не умањује своје право према експлоататору тиме, што на експлоатисаном земљишту трпи риболов.
После овога је предлог Мите Клицина, члана прош. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет уважава молбу Јоце Нешића из
Новог Сада, и дозвољава му, да може одгајати рибе у барама
поред Кисачког друма с тим, да на позив било гр. Савета,
или Централног Кредитног Завода као експлоататора ових
рупа за печење цигље без права на било какву штету.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Стеван Неранџић, гр. инжињер.
Број. 243.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету накнадног
кредита за непокривене издатке творнице плина.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, вели, да је предлог неодређен, јер значи, да има непокривених издатака.
Предлаже, да се позове гр. Савет, да у року од 30 дана поднесе извештај о досадашњем утрошку Творнице Плина а у будуће нека се поступа по прорачуну.
Предлог Мите Клицина члана прош. Савета, је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Позива се гр. Савет, да у року од 30 дана поднесе прош.
гр. Савету извештај о досадашњем утрошку код Творнице
Плина. У будуће се пак има поступити по предрачуну Творнице Плина.
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Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 244.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Леополда Шварца ради накнаде штете учињене приликом поплаве.
РЕШЕЊЕ:
Овај се предлог за сада скида са дневнога реда.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 245.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Обласног Савеза добровољаца за Срем Бачку и Банат ради новчане
потпоре.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, да се
у име потпоре установи 10.000 дин.
Предлог гр. Савета допуњен предлогом Мите Клицина
је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет, по саслушању економског,
финансијског и правног одбора решава да се Обласном Савезу Добровољаца за Срем, Бачку и Барању у Н. Саду изда
Дин. 10.000 на име новчане потпоре и за ову годину, на терет партије Непредвиђени издаци.
Разлози:
Обл. Савет Добровољаца у Новом Саду основан по ослобођењу од стране ратника вршио је и врши поред осталог
рада и културну мисију у ширим слојевима нашег народа
преко својих месних организација.
О чему се гр. Савет и Обласни Савез Добровољаца у Новом Саду изводом из записника извештавају.
Референт: Стеван Неранџић, гр. инжињер.
Број. 246.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој извештај у предемту порушене
буде пред гр. кућом.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, предлаже, да
се по овој ствари нареди истрага и да се списи набаве. Да би
се утврдила поближа кривица има да се набави оргинално
решење, на даље испита Бумхауер како је он срушио буду 9.
а писмено наређење добио 11. септембра, које говорио о суботичкој фирми за клупе и зашто није то спроведено.
Предлог Мите Клицина, члана прош. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Позива се госп. Јован Лакић, в.д. гр. начелника, да
пронађе оргинално решење о рушењу буде пред гр. кућом,
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надаље, да најстрожије спроведе истрагу и извиди кога терети кривица за то. Већ унапред се изриче да је за рушење
буде материјално и дисциплински крив некадашњи градоначелник Др. Милан Миловановић.
О овоме се Јован Лакић в.д. гр. начелника изводом из
записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 247.
адм. 27144 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Софије Иришке држ. чиновнице у којој моли да јој се дозволи, да може продати свој
плац, који се налази иза старе чинов. насеобине парц. бр. 10
у површини од 339 кв. х.в. као и кућу саграђену на основу
грађевне дозволе број 23796 адм. 1927.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и финансијског Одбора усваја молбу молитељице
Софије Иришке држ. чиновнице и изнимно јој додељује дозволу, да може свој плац који се налази иза старе чин. насеобине парцела број 10 у површини од 339 кв. хв. као и кућу
саграђену на истом продати.
О овоме се извештава молитељ и градски фискал, да о
овом води бригу приликом преписа ове некретнине у грунтовници.
Разлози
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава продају
горе поменутог плаца и куће саграђене на истом плацу из
разлога што се молитељица усљед зидања задужила, те није у
стању да се одазове својим платежним обавезама.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 248.
адм. 25732 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Николе
Драгомировића у којој моли да му се дозволи, да може продати свој плац, који се налази с леве стране Темеринског друма
парц. број 35 у површини од 400 кв. х.в. као и кућу саграђену на основу грађевне дозволе број 15656 адм. 1927.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Николе Драгомировића и изнимно му додељује дозволу, да може
свој плац који се налази с леве стране Темеринског друма
парцела бр. 35 у површини од 400. – к.в. хв. као и кућу саграђену на истом продати.
О овоме се извештава молитељ и гр. фискал, да о овом
води бригу приликом преписа ове некретнине у грунтовници.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава продају
горепоменутог плаца и куће саграђене на истом плацу из раз-
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лога што је молитељ усљед зидања запао у велики дуг, те је
сада приморан кућу и плац продати.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 249.
адм. 26847 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Софије
Савић новосадске становнице у којој моли, да јој Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени јој плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења Економског и финансијског Одбора предлаже Проширеном гр. Савету нека изрече, да усваја молбу молитеља Софије Савић и дозвољава јој, да заосталу куповнину за плац иза
Шулцове млине парц. 101. у износу од 7070 дин (словом: седамхиљада-седамдесет дин.) може накнадно уплатити у року
од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
Разлози:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је молитељица због болести свога мужа
имала силних издатака и после трошкове сахране, те није
била у могућности, да на време исплати.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 250.
адм. 7046 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Марка
ј. Николића мајора, новосадског становника у којој моли, да
му Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења Економског и финансијског Одбора не усваја молбу молитеља Марка Ј. Николића и недозвољава му, да куповнину за
плац поред Штранд пута парцела број 128 блок VI. у износу
од 2025 дин. (двехиљадедвадестпет) динара може накнадно
уплатити те са овим плацем може град слободно располагати.
разлози
Савет града Новог Сада не дозвољава ову накнадну уплату из разлога што није молитељ уплатио ни прву рату за плац.
О овоме се изводом из записника извештава Градски
Савет и молитељ.
Број. 251.
адм. 25759 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Ане Сланкаменац да јој се одобри отплата плаца у месечним ратама.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет као Муниципални одбор
усваја молбу Ане Сланкаменац и дозвољава јој да куповну
цену за плац, који јој је додељен на комплексу т.зв. „18 к.јк.“
у износу од 2000 дин. може у месечним ратама од 250 (двестотинепедесет) Динара месечно отплаћивати и то прву рату
за 30 дана по уручењу овог правомоћног решења са
припадајућим каматама и то с
Разлога:
што се је молитељица градњом куће на додељеном јој
плацу толико истрошила, да није у могућности куповнину у
једаред исплатити.
О овоме се извршења ради изводом из записника извештава гр. Савет.
Број. 252.
адм.
Градски савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Др. Емила Бале, да му се одобри накнадна уплата куповне цене за
плац додељен његовом брату.
РЕШЕЊЕ:
Скида се с дневног реда.
Број. 253.
адм. 25461 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету извештаја гр.
рачуноводства о исплати повећаног додатка на скупоћу пенз.
гр. службеницима према уредби о додатцима на скупоћу
објављеној у службеним новинама од 15. октобра 1924. год.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како још није одобрен гр. статут о пензији милостињи
и посмртнини гр. службеника када би се према одредби његовог члана 35. гр. пенз. службеницима давали ови додатци
које уживају држ. пензионисани службеници то прош. гр.
Савет већ ранијем свом решењу од 30. децембра 1926. год.
решава да се разлика додатка на скупоћу према уредби о
додатцима на скупоћу објављеном у 236. бр. службених новина од 15. октобра 1924. исплаћује оним гр. службеницима
који су пензионисани пре 1. јанура 1925. год. исплаћује и на
даље са осталим пенз. принадлежностима и то у облику потпоре све док поменути статут о пензији не буде правомоћан
када ће ови пензионери уживати повећани додатак на скупоћу као редовну принадлежност.
Уједно се упућује гр. Савет да изради и о овоме поднесе нацрт статута о додатцима на скупоћу гр. пензионерима
и њиховима удовицама пензионисаним пре 1. јануара 1925.
године.
О овоме се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 254.
адм. 18828 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансиј-
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ског и правног одбора свој предлог у предмету молбе ред. вел.
капетана да се вашарске дневнице повисе у висини дневница које припадају приликом изасланства изван територије
града Новог Сада.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како до садање дневнице на вашаре не одговарају данашњим приликама то прош. гр. Савет одређује вашарске
дневнице у оној висини какве су и дневнице за изасланства
изван територије града, по уредби Д.Р. Бр. 96000 од 30.
септембра 1920. са изменама од 1. октобра 1923. К.Д.Р. Бр.
121400. Ово установљење вашарских дневница је оправдано
јер службеници су тада по цео дан на вашару са службом и
то већином у празничне дане а и изложени су временским
непогодама.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 255.
адм. 43646 од 1926.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мишљења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предмет у ствари призива Јована Инотаиа пенз. старатеља некадашње гр. болнице против одлуке гр. Савета бр. 403/адм. 1925. којом је одбијен с
молбом да му се исплате скупарински додатци.
Подносилац призива Јован Инотаи био је у служби града као старатељ некадашње болнице и као такав је пензионисан. После тога је отишао у Темерин и ступио у службу тамошње општине као писар и у том својству био до 1. јануара
1925. год. Пензију своју добива од пензијског фонда за општинске намештенике Области Бачке и то 634 д. годишње а
у име личног додатка на скупоћу 300 % од ове своте – 1902.
дин. годишње а од града добија 1300 дин. годишње мировине и 320 дин. станарине те тако има свега годишње 4156. динара.
Поводом овога призива је гр. Савет се обратио на Мин.
Финансија позивно на чл. 51 ал. 2. зак. о додатцима на скупоћу и молио објашњење да ли се лицима која уживају пензију код овога града и од другог јавног правног тела имају
право на додатак на скупоћу и то који, да ли у месту где је
раније односно доцније пензионисан или пак мањи односно
већи. На ово нам је Мин. Финансија Генерална Дирекција
Држ. рачуноводства под бр. 11358/1926. известила да самоуправна тела могу својим службеницима активним или пензионисаним одређивати додатке на скупоћу према својој
финансијској моћи с тим да сва ограничења која важе у погледу права на ове додатке за активне и пензионисане службенике важе и за активне и пензионисане службенике самоуправних тела. Што се тиче питања о томе да ли један пензионисан самоуправни службеник може примати додатке на
скупоћу из двеју самоуправних каса с обзиром на принцип,
да држ. службеници не могу уживати двогуби додатак на
скупоћу неби ни самоуправним службеницима требало исплаћивати додатке на двема самоуправним касама но ипак
све од финансијске моћи појединих самоуправних тела.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узевши све изнесено у обзир па и
то да град издаје несразмерно велику своту на додатке на
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скупоћу својим пензионерима одбија призив Јована Инотаиа
и потврђује нападнуто решење гр. Савета којим је установљена исплата на скупоћу јер га има да ужива из оне самоуправне касе где му је последња пензија опредељена.
О томе се Јован Инотаи изводом из записника
извештава.
Број. 256.
адм. 18836 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету призива Николе Пулисака гр. писара против решења гр. Савета бр. 892
адм. 1925. у погледу напредовања у степенима по годинама
службе.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Молитељ Никола Пулисак је ступио у службу града 15.
IX. 1899. год. те је 15.IX. 1923. год. навршио 24. године непрекидне службе, и приликом примене закона о чин. грађ.
реда 1924. год. требао је већ од 1. јануар 1924. год. да је био
уврштен у 9 степен 3. кат. Омашком гр. рачуноводства то
тада није било учињено и он је на властиту молбу тек од 1.
XII. 1925. год. уврштен у 9. степен. Тиме је молитељ за време
од 1. јануара 1924. до 1. XII. 1925. год. ускраћен за 1380 дин.
Проширени гр. Савет одобрава молитељу ову своту од
које се има одбити и припадајући допринос гр. пенз. фонду.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 257.
адм. 24351 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету привременог
председника Савета градова Кр. С.Х.С. Ар. Вјекослава Хајнцела у Загребу у ствари доприноса за трошкове привремене
управе Савеза.
Према допису градови до 10.000 становника имају да
плате 500 динара градови до 30.000 становника 1000 дин.
преко 30.000 становника 2000 динара. Према томе на град
Нови Сад пошто има више од 40.000 становника отпада свота од 2000.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет вотира у име доприноса за трошкове привремене управе према решењу Савета од 7. 8. и 9.
маја 1927. год. своту од 2000 (двехиљаде) динара из партије
непредвиђених издатака прорачуна гр. дом. благајне за 1927.
год. без икаквих даљих обавеза.
О овоме се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 258.
адм. 17828 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Стевана
Радића рачуноиспитача месне контроле ради примања у за-
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вичајност града.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет прима у општ. завичајност молитеља Стевана Радића рач. испитача месне контроле у Новом
Саду јер молитељ као држ. чин. има толико прихода да нема
бојазни да ће пасти на терет граду.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 259.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету оставке Васе
Јовановића (Вакина) на чланству Управног Одбора градске
Штедионице.
Мита Клицин, члан проширеног Савета у вези са овим
предметом вели, да би се према §-32 статута о штедионицама требало, да прво установи трагматика за чиновнике гр.
штедионица а не, да Управни Одбор на своју руку одређује
плату директору штедионице.
После овога је на молбу већине г. Јован Лакић, в.д. градоначелника претворио главну скупштину у конференцију.
По одржаној конференцији је гл. скупштина закључена
а њезино продужење одређено за 20. јуни у 4 сата после подне са још несвршеним предметима.
УЗЕТО НА ЗНАЊЕ.

ЗАПИСНИК
вођен у наставној редовној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа која је одржана 20. јуна 1927. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ,
вд. гр. начелника.
Били су:
Од стране гр. Савета: Радивој Бокшан, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Др. Михајло
Продановић, Др. Петар Адамовић, гл. физик, Стојан Стакић, гр. Саветник, Аладар Тришлер, зам. гр. рачуновође, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа,
Никола Лепхерц, гр. подбележник, Јосиф Пајц, гр. гл. благајник, Ранко Славнић, гл. архивар, Ранко Травањ,
гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Петар Брзак, Стеван Бркић, Ђорђе Гавриловић, Милан Грујић, Вељко
Добановачки, Васа Јовановић, Јоца Јовановић, Мита Клицин, Лука Летић, Стеван Летић, Стеван Мијатовић, Божидар Никетић, Др. Милорад Попов, Тома Ракић, Милан Саратлић, Милан Секулић, Милутин
Стојковић, Јован Ћулум.
Број. 260.
Председник г. Јован Лакић, в.д. гр. начелника поздравивши присутну г.г. чланове проширеног гр. Савета отвара
за данас исправно сазвату продужну редовну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада. Вођење записника поверава Николи Лепхерцу гр. подбележнику.
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Број. 261.
Пре дневног реда моли за реч гос. Мита Клицин, члан
прош. Савета и пошто му је то проширени гр. Савет одобрио
изнео је свој предлог да се Госп. Министру Унурашњих Дела
упути хитна представка да за гр. начелника именују г. Јована
Лакића садашњег великог бележника, пошто је он најстарији
градски чиновник и ту дужност обавља на опште задовољство. Кад се буде по овом предлогу место гр. начелника попунило онда ће се имати допунити место вел. бележника и
зам. гр. начелника.
Овај свој предлог образлаже тиме да је потребно ово
место попунити и приликом попуњења саслушати и мишљење градског представништва.
Није право да се за гр. начелника доводи човек који до
сада није био у гр. администрацији и да у градоначелничкој
столици учи гр. администрацију.
Поред тога ако се за гр. начелника доведе човек који је
био у другој служби он ће тражити да му се те године урачунају и тиме ће оптеретити и онако већ јако оптерећени гр.
пензиони фонд.
Господин Јован Лакић, је већ 25 година у гр. служби и
већ више година врши дужност заменика гр. начелника а од
како је предао дужности гр. начелника Др. Милан Миловановић, он врши дужност гр. начелника на опште задовољство.
Предлог Мите Клицина члана прош. гр. Савета је једногласно са узвиком „Живео“ примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет као представник грађанства града
Новог Сада решава, да се хитном представком умоли госп.
Министар Унутрашњих Дела, да за гр. начелника постави
госп. Јована Лакића садашњег великог бележника и заменика градског начелника, пошто је он најстарији градски чиновник и ту дужност обавља на опште задовољство. Када се
ова молба усвоји онда ће се попунити место великог бележника и зам. гр. начелника.
Образложење:
Потребно је да се ово место попуни а да се том приликом саслуша и мишљење гр. представништва.
Није право, да се за гр. начелника доводи човек који
до сада није био у гр. администрацији и да на градоначелничкој столици учи градску администрацију.
Поред тога, ако се за гр. начелника доведе човек који
је био у другој служби, он ће тражити да му се те године
службе урачунају и тиме ће оптеретити већ јако оптерећен
гр. пензиони фонд.
Пошто је госп. Јован Лакић, већ 25 година у гр. служби
и већ више година врши дужност заменика градског начелника и од како је предао дужност гр. начелника Др. Милан
Миловановић он врши дужност гр. начелника на опште задовољство.
О овоме се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Раденко Ракић, зам. ред. вел. капетана.
Број. 262.
адм. 25639 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету нацрта сао-
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браћајног статута за град Нови Сад.
Нацрт статута је у начелу примљен а приликом претреса у појединостима учињене су некоје измене и са тим изменама је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет установљава статут о саобраћају
на територији града, који је овом решењу приложен.
Ово се решење има поднети на одобрење Министарству
Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и Барању.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 263.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету оставке Васе
Јовановића на чланству Управног Одбора градске штедионице.
На предлог Стевана Летића је једногласно
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет уважава оставку Васе Јовановића и на његово место бира за члана управног одбора гр.
штедионице Јоцу Јовановића, члана прош. гр. Савета.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број. 264.
адм. 24852, 24989 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
ради продужења отпис Мин. Унутрашњих Дела бр. 8914 од
10. маја 1927. којим је одобрено решење прош. гр. Савета о
установљењу статута о обезбеђењу гр. раденика.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада у смислу §-11 зак.
о муниципијама проглашава одобрење статута о обезбеђењу
гр. раденика те упућује гр. Савет да га након правомоћности
уведе у живот.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Стеван Неранџић, гр. инжињер.
Број. 265.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
свој предлог у предмету молбе уд. Матије Лерер, да јој се дозволи да може градити кућу на своме земљишту које према
регулационом плану спада у улицу.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет решава да се изнимно изда
грађевна дозвола уд. Матије Лерера, да у Љубљанској ул. бр.
27. на своме земљишту а на месту које је регулационим планом опредељено за нову улицу може изузетно саградити кућу
уз услов да пре градње има дати изјаву у форми јавно бележ-
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ничке исправе и ово грунтовно спровести, даће зграду без
икакве оштете приликом отварања улице, а на позив гр. Савета порушити.
Разлози:
На земљишту на којем молитељица моли дозволу за градњу се има отворити улица која ће ићи паралелно са садашњом Љубљанском улицом и вероватно у скорој будућности
неће бити отворена. С обзиром да се молитељица обавезује
граду на позив гр. Савета приликом отварања нове улице
порушити то град неће усљед тога имати никакве штете а
потпомаже се продукција сада тако потребних станова.
О овоме се изводом из записника извештавају гр. Савет
и уд. Матије Лерера.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 266.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету наређења Министарства Унутрашњих Дела број 21978 од 28. маја 1927. у
ствари издавања хипотекарних зајмова од стране самоуправних штедионица.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се има против наређења Мин. Унутрашњих Дела Управно Оделење бр. 21978/1927.
поднети тужба на Државни Савет, јер је оно штетно по интересе града.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 267.
адм. 28026 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету дописа Главне
филијале Државне Хипотекарне Банке у Новом Саду дописом
од 16. јуна о.г. под бр. 4808 којим саопштава, да је управни
одбор решио, да Државна Хипотекарна Банка може издати
градској Управи инвестициони зајам на 12 год. од 5.000.000
дин. са каматом од 10%.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет прихваћа понуду у погледу инвестиционог зајма Државне Хипотекарне Банке као најповољнију и упућује гр. Савет, да подигне 1. јула о.г. у нади накнадног одобрења ове одлуке зајам на 12 год. од Држ. Хипотекарне Банке у своти од 5.000.000 дин. речима: петмилијона дин.
са 10% камате. – Ануитет за враћање зајма има се уврстити
сваке године почев од 1928. год. у прорачун гр. домаће благајне све до коначне исплате. –
За послугу и гаранцију пружа Градска Управа понуђене
гр. зграде и то:
1.) Градско Јодно купатило
2.) Градску Кланицу
3.) Кућу у улици Краља Александра број 13 ( где је смештен Апелациони суд и коначно према жељи Државне Хипотекарне Банке.
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4.) Кућу у Школској улици у којој је смештена Дирекција Пошта, на које се некретнине има грунтовно укњижити
зајам од 5.000.000 дин.
Неупотребљене своте од зајма имају се плодоносно укњижити.
Ова се одлука има одобрења ради поднети Министарству Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и Барању.
О томе се извештава извршења ради изводом из записника.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 268.
адм. 27937 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 17. јуна о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе ради
изградње кућа за становање.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет, као Муниципални Одбор,
решава, да доношење одлуке по предмету приспелих молби
за додељивање плацева одгоди, док се питање о преслушању
Држав. Жељезница из Суботице у Нови Сад коначно не реши,
и да се тек по том, површине преостале, после задовољења
потребе Дирекције, раздели за кућишта продајом путем лицитације.
РАЗЛОЗИ
Преселење Дирекције Држ. Жељезница из Суботице у
Нови Сад је не само важна и хитна потреба државна, него и
крупан интерес града Новог Сада, који ће доласком ове велике и важне институције добити у сваком погледу много.
Према извештају саме Дирекције потребно је за смештање
њеног особља око 350 станова. Како град Нови Сад, данас
већ не располаже у великој мери са површинама погодним
за нова насеља, било је потребно тога ради одгодити поделу
плацева поводом приспелих молби све дотле, док се потребе
Суботичке Дирекције Држ. Жељезница не подмире.
Извршење овог закључка поверава се гр. Савету.
Број. 268.а
После дневног реда а по одобрењу гл. скупштине Божидар Никетић члан проширеног Савета, пита, чијим је одобрењем дошао у творницу Плина г. Никола Плавшић, са чијим
је новцем оправљен његов стан.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника, одговара да по решењу
гр. Савета доњи стан припада управитељу творнице горњи
до даљег расположења је одобрен г. Николи Плавшићу.
Мита Клицин, члан прош. Савета вели, да је ово питање
расправљено и у једној седници финансијског одбора и сматра да је погрешно учињено, јер са овом кућом у првом реду
располаже управитељ коме је претпостављен шеф г. Никола
Плавшић, који је у овом случају станар свога потчињенога. У
интересу мира би требало, да се г. Плавшић исели из овог
стана.
РЕШЕЊЕ:
Умољава се в.д. гр. начелника, да горњи предлог Мите
Клицина изнесе пред гр. Савет ради доношења решења.
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Број. 269.
Стеван Бркић, члан проширеног Савета, пита в.д. гр.
начелника зашто су Срби раденици са насипања на Малом
Лиману отпуштени а несловени остављени.
Стеван Неранџић, гр. инжињер, вели, да ће ову ствар
одмах сутра извидети и поднети извештај в.д. г.р. начелнику.
Одговор се узима на знање.
Број. 270.
адм.
Милутин Стојковић, члан прош. гр. Савета, пита зашто
се на клупама у парку убирају преко једнога дана цедуље за
употребу клупа.
Поводом овога је једногласно
РЕШЕНО
Проширени гр. Савет решава, да се једном издата карта за употребу клупа у гр. шеталиштима може употребити
целога дана на кога је издата.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 271.
Мита Клицин, члан проширеног Савета, тражи да гр.
Савет на идућој гл. скупштини поднесе предлог о снижењу
грађевинских такса са 40%.
РЕШЕЊЕ:
Поводом овог предлога се позива гр. Савет, да на идућој седници поднесе разрађени предлог о снижењу грађевинских такса.
Број. 272.
Др. Милорад Попов, члан прош. Савета, пита до ког
времена ће предузимач насути и поравнати улицу Краљице
Марије и када ће се отпочети засипати језеро.
Јован Лакић, в.д. гр. начелника извештава да ће од идуће недеље отпочети засипање језера а улица се има нивелисати у року од два месеца.
Одговор се узима на знање.
Број. 273.
Мита Клицин, члан проширеног Савета предлаже, да
се избуше дубоки бунари на улицама Сремској, Шумадијској
и Темеринској.
Предлог Мите Клицина је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет решава, да се имају избушти дубоки бунари у улицама Сремској, Шумадијској и Темеринској. Место се има комисијски установити по саслушању
околног становништва. Потребан кредит се одређује из партије „непредвиђених издатака“ прорачуна гр. дом. благајне
за 1927. год.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
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Број. 274.
Пошто је дневни ред данашње гл. скупштине исцрпљен,
председник г. Јован Лакић, в.д. гр. начелника позива за
оверовљење записника
Милана Грујића, Васу Јовановића – Вакина, Милутина
Стојковића за 24. јуна о.г. у 11 сати пре подне у бележничко
звање.
Након прочитања се оверовљава 24 јуна у 11 сати пре подне.

Никола Лебхерц с.р.
гр. подбележник

Јован Лакић с.р.
в.д. г.р. начелника

Васа Јовановић Вакин с.р.
Милутин Стојковић с.р.
Милан Грујић с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, које је одржана 9. јула 1927. год.
Председник: ЈОВАН ЛАКИЋ,
зам. градског начелника.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, вел. бележник и зам. гр. начелника, Александар Поповић,
гр. Саветник, Радивој Бокшан, гр. Саветник, Стојан Стакић, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Никола Плавшић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. гл.
фискал, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гр. гл. физик, Аладар Тришлер, зам. гр.
рачуновође, Ђула Киш, зам. гр. рачуновође, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Ранко Славнић, гр. гл. архивар, Никола Лепхерц, гр. подбележник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Јован Абрахам, Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Карло Ашенбренер, Живан Бегојев, Живорад Богдановић, Др. Нандор Брезовски, Др. Карло Вагнер, Стеван Вагнер, Милан
Вајс, Фридрих Вајс, Ђура Ст. Варшањи, Стеван Видак, Др. Вилим Вилт, Фердо Влчек, Ђорђе Гачулић, Стеван
Герих, Јован Грковић, Јован Грозингер, Милан Грујић, Коста Дима, Лазар Димић, Јоца Ђорђевић, Бернат
Ернст, Миша Жикић, Др. Радосав Илијћ, Паја Инђић, Васа Јовановић – Вакин, Др, Ђура Јовановић, Пера
Јовановић, Др. Владан Јојкић, Стеван Јониц, Јосип Јухас, Др. Армин Касовиц, Ђорђе Книпл, Мартин
Комлош, Димитрије Коњовић, Александар Крстић, Станко Лазић, Младен Лалошевић, Др. Петар Летић,
Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг, Др. Коста Мајински, Стеван Маргетић, Др. Милан Матић, Милорад
Матић, Никола Машић, Стеван Мијатовић, Фрања Микић, Веља Миросављевић, Ђорђе Михајловић, Др.
Људевит Мичатек, Ваја Мишковић, Др. Васа Могин, Паја Ђ. Могин, Др. Славко Могин, Мита Мунћан,
Божа Никетић, Андрија Палашти, Душан Перлић, Др. Фрања Перц, Стеван Писаревић, Паја Пљачкић,
Милан Попић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Дака Поповић, Др. Миливој Поповић, Рацко Поповић,
Стеван Поповић, Бела Профума, Др. Миша Рајковић, Јован Ст. Сабо, Јован Савков, Др. Јован Савковић,
Милан Саратлић, Арнолд Секељ, Др. Милован Секулић, Жарко Слепчевић, Стеван Стефановић, Милутин
Стојковић, Милан Суботин, Максим Тепавац, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Фрања Фат, Лајош Хорват,
Др. Јосиф Храшко, Фрања Цидлик, Станоје Шилић, Димитрије Бјелић.
Бележи: НИКОЛА ЛЕПХЕРЦ, гр. подбележник.
Број. 275.
Председник г. Јован Лакић, зам. гр. начелника, поздравивши присутну гг. чланове проширеног градског Савета, отвара за данас исправно сазвату ванредну главну скупштину
проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника
поверава Николи Лепхерцу гр. подбележнику.
Број. 276.
адм. 29857, 28858, 28964 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 9. јула о.г. подноси
решење Госп. Министра Унутрашњих Дела, број 11248 од 25.
јуна о.г. о разрешењу досадањег представништва града Новог
Сада.
РЕШЕЊЕ:
Решење Госп. Председника Министарског Савета Министра Унутрашњих Дела број 11248/1927. је једногласно узето
на знање.
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Број. 277.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 9. јула о.г. подноси
решење Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Банат,
Бачку и Барању број 11838 од 5 и 6 јула о.г. о постављању
чланова проширеног гр. Савета.
Др. Радосав Илијћ, члан проширеног Савета изјављује,
да у име своје и својих другова подноси оставку на чланству
прош. гр. Савета, јер нису узете у обзир жеље месне организације клуба нар. радикалне странке, коју он овде заступа и
јер ово представништво не представља вољу народа. Списак
лица, који с њим подносе оставку на чланству проширеног
Савета, поднеће накнадно.
РЕШЕЊЕ:
Решење Министарства Унутрашњих Дела – Оделења за
Банат, Бачку и Барању број 11838/1927. о именовању новог
градског представништва се узима на знање.
Број. 278.
адм. 28859, 28863, 28864 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 9 јула о.г. подноси
решење Госп. Председника Министарског Савета Министра
Унутрашњих Дела бр. 11148 од 25. јуна 1927. о именовању
Госп. Др. Бранка Бороте, правног референта новосадске
Продуктне Берзе за начелника града Новог Сада.
Госп. Јован Лакић, зам. гр. начелника, предлаже, да
главна скупштина прош. Савета изабере из своје средине
одбор, који ће ово решење Госп. Председника Министарског
Савета – Министра Унутрашњих Дела саопштити Госп. Др.
Бранку Бороти и замолити га, да дође на главну скупштину.
Предлог Госп. Јована Лакића, зам. градског начелника,
је једногласно примљен и у депутацију су изабрани гг. Дака
Поповић, Др. Владан Јојкић, Др. Вилим Вилт, и Бернат Ернст,
чланови прош. гр. Савета.
Госп. Јован Лакић, зам. гр. начелника је гл. скупштину
прекинуо и на челу депутације је отишао да замоли Госп.
Бранка Бороту, градског начелника, да дође на главну скупштину.
Када је Госп. Др. Бранко Борота, градски начелник са
депутацијом ушао у велику свечану дворану поздрављен је
са одушевљењем „Живео“. Када је градски начелник Госп. Др.
Бранко Борота заузео своје место отворио је гл. скупштину и
предао реч Госп. Даки Поповићу.
Дака Поповић, члан проширеног Савета, у име радикалне странке поздравља новог градског начелника Госп.
Др. Бранка Бороту. Сматра, да није потребно да прикаже
новог градског начелника као човека радна, пуног воље и
такта. Познаје градског начелника од детињства и жели му
успеха у раду уверен да ће га по својим снагама
потпомагати и сви чланови проширеног Савета.
Др. Милан Матић, члан проширеног Савета, истиче као
основни принцип у свим самоуправама, да самоуправе врше
своје право преко слободно изабраног представништва. Именовањем градског представништва је овај принцип повређен.
Изјављује своју наду и веру, даће се грађанству града ускоро
дати прилика, да се изјасни кога жели, да види овде као своје представнике.
Сматра, да демократска странка, у чије име говори,
није довољно заступљена у овом представништву, и поред
тога је демократска странка вољна да сарађује, јер сматра
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да ће тиме осигурати веће дело, а то је слободне изборе посланика за Народну Скупштину.
У особи г. градског начелника види човека, који ће моћи одговарати на овоме положају. Изјављујући г. градском
начелнику поверење демократске странке уверава га, да ће
му бити на помоћи у делу општег интереса.
Бернат Ернст, члан прош. Савета, поздравља г. градског
начелника у име јеврејске групе овога представништва. Уверен је да је на чело града дошао човек, који ће знати оправдати наде положене у њега. По његовом скромном мишљењу
град ће моћи развијати се и процветати само онда, када се у
овој кући буде водила једна политика и то градска политика.
Овакву политику је вољан потпомагати у корист напредовања града и у то име још једном поздравља градског начелника,
са жељом, да у томе правцу истраје и да му рад буде крунисан
успехом.
Стеван Вагнер, члан прош. Савета, поздравља у име
немачке странке г. градског начелника. Немци се радују, томе, да је садашњи прош. Савет способан за позитиван рад и
да су они позвати, да са осталим суграђанима пораде на добру нашега града. Прихваћа примедбе г. Др. Матића и констатује, да се налазимо у изузетном стању, али уједно изражава жељу, да се општински избори што пре спроведу, да
би са изабраним градским представницима могли заједнички
порадити не само на добру овога града него и целокупног
грађанства. Немци поздрављају новог градског начелника,
чије способности већ одавно познају и обећавају, већ сада,
да ће га свим својим силама потпомагати у тешком раду на
општем добру.
На горње поздраве и изразе поверења захвалио се Госп.
Др. Бранко Борота, градски начелник, овим речима:
Славна Скупштино!
Благодарим на поздраву, који су ми поштована г.г. Говорници упутили, као и на изразима осећаја, коме је тај поздрав пропраћен.
Испунивши ову своју дужност, да заблагодарим на пријему, са своје стране част ми је са поштовањем поздравити
славну скупштину, као представника општинства Града Новог Сада.
Ма да већ није далеко, али још увек није стигло исчекивано време, да се на овом месту искупи избором одабрано
представништво Града, па се стога мора према досадашњем
стању као знатан корак у напред сматрати одлука Кр. Владе,
којом је још даље проширено градско Представништво.
Ова одлука Кр. Владе је у потпуној хармонији са вољом
законодавца, који је мудро предвидео, да се успоредо са развитком градских општина мора према броју становништва
омогућити учествовање све ширих слојева грађанства у управи градској јер се повећањем становништва повећавају и
потребе и задатци целине, те се за управу тражи много више
рада и снаге. У нашем граду се је за кратко време такорекућ
подвостручио број становништва, те је према томе повишење
броја представника уследило према интенцији закона.
Са нарочитим задовољством морамо констатовати и ту
околност, што се у сада постављеном представништву налази
и повећани број представника свих слојева грађанства, те је
тиме омогућено, не само то да се потребна подела рада спроведе тако да се за сваки посао постави довољна снага, него да
буду на свим потребним местима заступљени интерси свих
друштвених слојева.
Са радошћу утврдивши повећану могућност успешнога
рада овога представништва, приступимо раду са чврстом вољом, које се на тај рад полажу.
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Задатци, који нам предстоје, нису лаки а многобројни
су. О њима ће градски Савет водити по својој дужности сталну бригу и предузимати потребне кораке, али ми сви морамо
имати у виду, да у данашњој привредној кризи нарочиту пажњу и пуно опрезности изискује вођење градске економске и
финансијске политике, она мора бити такова, да се грађанима пружи очува и олакшава могућност привређивања, јер
се без тога не може ни замислити сношење јавних терета, а
да се с друге стране према расположивим средствима на
реалној бази спроведе они радови, који су у интересу целине.
Оваква политка захтева смишљен план на дуже време како
у погледу материјалне подлоге, тако и о истакнутим циљевима, јер се без таквог плана грађанство излаже свакојаким непредвидљивим потресима и изненађењима.
У тесној сарадњи свих на то позваних фактора, не жалећи труда и рада, може се и мора се наћи здрава основа за
ове темељне услове даљег развитка нашега Града.
Но као и при сваком заједничком раду, први услов, који
се има остварити, јесте етичка подлога заједничког рада.
Воља свију нас мора бити уперена само на једну сврху: на
остварење општег добра, и на томе путу морамо отклонити
све, што би могло раздор посејати и толико драгоцене снаге
разјединити.
При томе се не сме губити из вида, да је наш град од
свога постанка највиднију улогу играо у животу и борби
читавог народа Српског, те да је услед тога постао у очима
читавог Српства огњиште и символ српске мисли и културе.
С правом може дакле Српство очекивати, да и суграђани других народности поштују као таково то српско народно
благо, док је широкогрудност Србинова довољна залога да ће
од стране Српства таково поштовање његових светиња бити
увек узајамним поштовањем узвраћано.
Представљајући на етичкој основи тако уједињене моралне снаге Грађанства, Славно представништво ће моћи
својим ауторитетом улити у душу сваког грађанина толико
жељно уверење, да се у овој Градској Управи ради само о добру читавог општинства, јер у њему сложно учествују представници свих слојева грађанства.
Тај сложни рад Славног Представништва даће и осталим
подређеним органима градске управе моралну снагу, да се
свим својим силама заложе за извршење истакнутих циљева.
У име њихово и стојећи им на челу, понављам само оно,
што смо сви у заклетви примили као дужност на себе: да ћемо
бити савесни извршиоци закона и законских наређења, а да
ћемо бити заклети непријатељи сваке пристрасности, нереда
и нерада. У томе настојању не можемо успети без моралне
потпоре Славног представништва, али са том потпором савладаћемо све потешкоће.
Заузимајући моје место не могу пропустити, а да не нагласим, да то место и међу данашњим приликама његовог
попуњавања, сматрам узвишеним над свим партијским и
личним интересима, на коме имам да радим само у интересу
целокупног општинства. Овако ценећи свој положај сматрам,
да се моја личност не сме мешати у никакву партијску борбу,
а до год постоје услови за успешан рад у интересу целокупног општинства, издржаћу на овоме месту.
Уз одушевљено тапшање и усклике „Живео“ су узети на
знање решење Госп. Министра Унутрашњих Дела број 11148
од 25. јуна 1927. и наступни говор градског начелника Госп.
Др. Бранка Бороте.
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Број. 279.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 9 јула о.г. у вези са
именовањем градског представништва, подноси свој предлог ради избора одбора, који се бирају по наређењу закона,
градских статута и решење прош. гр. Савета.
Дака Поповић, члан проширеног Савета, моли, да се
гл. скупштина прекине на ½ сата, да би се представници
појединих група могли договорити о избору лица у поједине
одборе.
Пошто је предлог једногласно примљен, то је председник
Госп. Др. Бранко Борота, градски начелник гл. скупштину
претворио у конференцију.
По довршетку конференције је председник опет отворио
гл. скупштину и дао реч г. Алимпију Поповићу, члану прош.
Савета, који је као резултат конференције изнео листу одбора.
Предлог конференције је једногласно примљен, те су према томе изабрати:
I У Економски одбор.
Сава Керац, Мита Мунћан, Васа Јовановић – Вакин, Гавра Милак, Пера Савић, Влада Влашкалић, Димитрије Бјелић,
Станко Лазић, Милан Попов, Дака Поповић, Др. Миша Рајковић, Др. Васа Могин, Јоца Перваз, Мита Грујић, Др. Милорад
Попов, Др. Мирко Косић, Живорад Богдановић, Фрања Микић,
Димитрије Коњевић, Милорад Матић, Јован Грозингер, Стеван
Герих, Фрања Фат, Др. Нандор Лустиг, Фрања Цидлик.
Одбор за финансије и прорачун
Жарко Слепчевић, Алимпије Поповић, Рацко Поповић,
Др. Коста Мајински, Лаза Димић, Арнолд Секељ, Пера Јовановић, Бернат Ернст, Стеван Вагнер
У Одбор за Мировину.
Др. Јован Савковић, Лаза Димић, Стеван Маргетић,
Стеван Поповић, Милан Поповић, Др. Миливој Поповић, Бела
Профума, Стеван Вагнер.
Приседници Сирочадског стола
Младен Димитријевић, Милош Асурџић, Велимир Бугарски,
Милан Вучковић, Ђока Мољац, Милан Суботин, Стеван Поповић, Паја Ђ. Могин, Алекса Крстић, Веља Миросављевић, Др.
Матија Мацак, Др. Славко Могин, Др. Милован Секулић, Стеван Герих, Бела Профума, Божа Никетић, Др. Армин Касовиц.
Одбор за назив улица.
Милутин Стојковић, Др. Јован Савковић, Лазар Димић,
Веља Миросављевић, инж. Миливој Матић, Др. Јосиф Храшко,
Карло Ашенбренер.
У Одбор за Ревизију Уговора.
Др. Мита Арадски, Др. Коста Мајински, Др. Славко
Ћирић, Паја Ст. Јаковљевић, Др. Милан Матић, Др. Миливој
Поповић, инж. Вилим Вајс.
У Одбор за преглед Благајне.
Жарко Слепчевић, Рацко Поповић, Јован Грковић, Мартин Комлош, Стеван Вагнер.
У Одбор за грађевине.
Стеван Радивојевић, Лазар Савков, Јоца Перваз, инж.
Вилим Вајс, Миливој Матић, Др. Владан Јојкић.
У Надзорни одбор.
Др. Васа Могин, Др. Миша Рајковић, Др. Милован Секулић, Стеван Герих.
У Одбор за сузбијање скупоће.
Милутин Стојковић, Др. Јован Савковић, Радослав Марковић, Коста Живојновић, Младен Димитријевић, Фрања Микић,
Милан Грујић, Пера Јовановић, Јован Абрахам, Стеван Вагнер.
У Правни Одбор.
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Сви правници и представници.
У Аграрни Одбор.
Мита Мунћан, Милош Асурџић, Ђока Гавриловић, Станоје Шилић.
У колаудациону комисију.
Стеван Радивојевић, Јоца Перваз, Радован Каћански,
Миливој Матић.
У Одбор за преглед коња способних за приплод.
Ђока Гавриловић и Васа Јовановић.
У Одбор за Творницу Плина.
Дака Поповић, Стеван Радивојевић, Др. Коста Мајински,
Др. Јосиф Храшко, Ђорђе Михајловић, Милан Попов, Лазар
Станков, Живорад Богдановић, Јован Абрахам, Вилим Вајс.
У Одбор за Изградњу Моста.
Дака Поповић, Стеван Радивојевић, Ђорђе Михајловић,
Др. Милан Матић, Стеван Видак, Др. Мита Арадски.
У Одбор Гр. Убогог Дома.
Др. Ђура Јовановић, Ђока Гавриловић, Андрија Мудрох,
Милан Саратлић, Стеван Стефановић, Васа Лазић, Фрања
Микић, Ђорђе Книпл, Карло Ашенбренер, Др. Карло Вагнер.
У Одбор за наставу и Јавно Просвећивање.
Мирко Балубџић, Стеван Маргетић, Др. Пера Летић, Лазар Димић, Стеван Поповић, Ђорђе Михајловић, Веља Миросављевић, Паја Пљачкић, Др. Фрања Перц, Јован Ашенбренер.
У Одбор за Процену Некретнина
Лука Бајић – Бајин, Јоца Перваз, Ђока Мољац, Станоје
Шилић, Милорад Матић, Ђура Варшањи.
У Одбор за раздеобу кућишта.
Др. Михајло Рајковић, Ђока Гавриловић, Влада Влашкалић, Мика Лучић, Мита Мунћан, Паја Пљачкић, Јован Сабо.
У Одбор за размену кућишта јавних службеника.
Ђока Мунћан, Др. Миша Рајковић, Милан Вучков, Паја
Јаковљевић, Живко Козарев, Др. Милован Секулић, Стеван
Герих.
У Одбор за Здравље.
Др. Михајло Рајковић, Др. Васа Могин, Др. Ђура Јовановић, Др. Владан Јојкић, Др. Армин Касовиц, Др. Карло
Вагнер, Никола Машић, Милан Поповић, Јован Грозингер,
Др. Јован Ненадовић.
У Одбор за Одбрану од Поплаве.
Младен Дотлић, Пера Крстоношић, Влада Влашкалић,
Милан Антонић, Милош Асурџић, Илија Грујић, Пера Палковљевић, Младен Димитријевић, Душан Перлић, Која Васић,
Јоца Ђорђевић, Сава Продановић, Др. Васа Могин, Станоје
Шилић, Стеван Радивојевић, Миливој И. Матић, Јован Сабо,
Ђорђе Варшањи, Миша Жикић, Карло Ашенбренер.
У Месни Школски Одбор.
Мирко Балубџић, Стеван Маргетић, Др. Пера Летић, Лазар Димић, Др. Људевит Мичатек, Ђока Мунћан, Фрања Фат.
У Одбор за Надзор за вино.
Ђока Гачулић, Фердо Влчек.
У Одбора за Проналазење Непознатих Војних Обвезника.
Младен Лалошевић, Ваја Мишковић, Васа Тимаров,
Илија Крстић, Паја Тодоровић, Коста Дима, Мита Жикић,
Јосиф Јухас, Андрија Палашти, Фрања Цидлик.
У Одбор за надзор доход. звања.
Јован Милак, Максим Тепавац, Младен Могин, Фрања
Микић, Стеван Јониц, Стеван Вагнер.
У Одбор за калд. Канализацију, водовод и осветљење.
Дака Поповић, Стеван Радивојевић, Лазар Балаш, Сава
Керац, Станко Лазић, Милан Суботин, Живорад Богдановић,
Веља Миросављевић, Фридрих Вајс, Виљем Вајс.
У Одбор за Позориште.
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Др. Милорад Попов, Др. Мита Арадски, Радосав Марковић, Коста Живојновић, Др. Милован Секулић, Др. Јован
Ненадовић.
У Одбор за преглед закључ. рач. Електричне Централе.
Ђорђе Михајловић, Жарко Слепчевић.
У Комисију за Сразмеру Електричне Јединице.
Ђорђе Михајловић.
После избора ових одбора се приступило избору мировинског одбора, који се према §-у 25. гр. мировинског статута
има изабрати тајним гласањем листићима.
Од стране гр. Савета је у мировински одбор означен
Госп. Александар Поповић, гр. Саветник, у одбор за прикупљање гласница је г. градски начелник у смислу §-а 28 гр. орг.
статута именовао гг. проту Вељу Миросављевића, Др. Миту
Арадског и Вилима Вајса.
Гласнице су предали:
Од стране муниципалног већа:
Јован Абрахам, Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Карло Ашенбренер, Живан Бегојев, Живорад Богдановић, Др. Нандор Брезовски, Др. Карло Вагнер, Стеван Вагнер, Вилим Вајс,
Фридрих Вајс, Ђура Ст. Варшањи, Стеван Видак, Др. Вилим
Вилт, Фердо Влчек, Ђорђе Гачулић, Стеван Герих, Јован Грковић, Јован Грозингер, Милан Грујић, Лазар Димић, Јоца Ђорђевић, Бернат Ернст, Миша Жикић, Др. Радосав Илијћ, Паја
Инђић, Васа Јовановић – Вакин, Др. Ђура Јовановић, Пера
Јовановић, Др. Владан Јојкић, Стеван Јониц, Јосип Јухас,
Др. Армин Касовиц, Ђорђе Книпл, Мартин Комлош, Димитрије Коњевић, Александар Крстић, Станко Лазић, Младен
Лалошевић, Др. Петар Летић, Станислав Летић, Др. Нандор
Лустиг, Др. Коста Мајински, Стеван Маргетић, Др. Милан
Матић, Милорад Матић, Никола Машић, Стеван Мијатовић,
Фрања Микић, Веља Миросављевић, Ђорђе Михајловић, Др.
Људевит Мичатек, Ваја Мишковић, Др. Васа Могин, Младен
Могин, Паја Ђ. Могин, Др. Славко Могин, Мита Мунћан, Божа
Никетић, Андрија Палашти, Душан Перлић, Др. Фрања Перц,
Стеван Писаревић, Паја Пљачкић, Милан Попић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Дака Поповић, Др. Миливој Поповић,
Рацко Поповић, Стеван Поповић, Бела Профума, Др. Миша
Рајковић, Јован ст. Сабо, Јован Савков, Др. Јован Савковић,
Милан Саратлић, Арнолд Секељ, Др. Милован Секулић, Жарко
Слепчевић, Стеван Стефановић, Милутин Стојковић, Милутин Суботин, Максим Тепавац, Душан Трујић, Др. Славко
Ћирић, Фрања Фат, Лајош Хорват, Др. Јосиф Храшко, Фрања Цидлик, Станоје Шилић, Димитрије Бјелић.
Од стране гр. Савета: Јован Лакић, Александар Поповић, Радивој Бокшан, Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић,
Предраг Клицин, Никола Плавшић, Др. Михајло Продановић,
Станоје Михалџић, Др. Петар Адамовић, Аладар Тришлер,
Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Ранко Славнић,
Никола Лепхерц, Ранко Травањ.
После гласања је председник одбора за сакупљање гласница објавио, да су гласови овако расподељени: Др. Јован
Савковић, 80
Лаза Димић, 84,
Стеван Маргетић, 86,
Стеван Поповић, 88,
Милан Попић, 89,
Др. Миливој Поповић, 89,
Бела Профума, 89,
Стеван Вагнер, 89,
Живорад Богдановић, 17,
Станко Лазић, 1,
Милан Грујић, 1.
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Према томе су изабрати у
Мировински Одбор.
Др. Јован Савковић, Лазар Димић, Стеван Маргетић,
Стеван Поповић, Милан Попић, Др. Миливој Поповић, Бела
Профума и Стеван Вагнер, чланови прош. гр. Савета.
Број. 280.
адм.
У вези са именовањем новог градског представништва
има се изабрати у Управни Одбор и то према §-4. зак. чл. VI.
од 1876. год. тајним гласањем листићима:
У Одбор за прикупљање гласница је г. градски начелник
именовао гг. проту Вељу Миросављевића, Др. Миту Арадског
и Вилима Вајса.
Гласнице су предали
Од стране муниципалног одбора:
Јован Абрахам, Др. Мита Арадски, Милош Асурџић,
Карло Ашенбренер, Живорад Богојев, Живорад Богдановић,
Др. Нандор Брезовски, Др. Карло Вагнер, Стеван Вагнер,
Вилим Вајс, Фридрих Вајс, Ђура ст. Варшањи, Стеван Видак,
Др. Вилим Вилт, Фердо Влчек, Ђорђе Гачулић, Стеван Герих,
Јован Грковић, Јован Грозингер, Милан Грујић, Коста Дима,
Лазар Димић, Јоца Ђорђевић, Бернат Ернст, Миша Жикић,
Др. Радосав Илијћ, Паја Инђић, Васа Јовановић, Др. Ђура
Јовановић, Пера Јовановић, Др. Владан Јојкић, Стеван Јониц, Јосип Јухас, Др. Армин Касовиц, Ђорђе Книпл, Мартин
Комлош, Димитрије Коњовић, Александар Крстић, Станко
Лазић, Младен Лалошевић, Др. Петар Летић, Светислав Летић,
Др. Нандор Лустиг, Др. Коста Мајински, Стеван Маргетић,
Др. Милан Матић, Милорад Матић, Никола Машић, Стеван
Мијатовић, Фрања Микић, Веља Миросављевић, Ђорђе Михајловић, Др. Људевит Мичатек, Ваја Мишковић, Др. Васа Могин,
Паја Ђ. Могин, Др. Славко Могин, Мита Мунћан, Божа Никетић, Андрија Палашти, Душан Перлић, Др. Фрања Перц, Стеван Писаревић, Паја Пљачкић, Милан Попић, Милан Попов,
Алимпије Поповић, Дака Поповић, Др. Миливој Поповић,
Рацко Поповић, Стеван Поповић, Бела Профума, Јован Ст.
Сабо, Јован Савков, Др. Јован Савковић, Милан Саратлић,
Арнолд Секељ, Др. Милован Секулић, Жарко Слепчевић, Стеван Стефановић, Милутин Стојковић, Милан Суботин, Максим
Тепавац, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Фрања Фат, Лајош
Хорват, Фрања Цидлик, Станоје Шилић, Димитрије Бјелић.
Од стране гр. Савета:
Јован Лакић, Александар Поповић, Радивој Бокшан,
Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Никола Плавшић, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић,
Др. Петар Адамовић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак, Ранко Славнић, Никола Лепхерц,
Ранко Травањ.
После гласања је председник за прикупљање гласница
објавио, да су гласови овако расподељени:
Др. Миша Рајковић
70.
Др. Васа Могин
69.
Др. Мита Арадски
69.
Алимпије Поповић
70.
Станко Лазић
70.
Др. Јосип Храшко
70.
Др. Милан Машић
70.
Др. Миливој Поповић
69.
Др. Нандор Брезовски
70.
Стеван Вагнер
70.
Мита Грујић
1.
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Божа Никетић
1.
Живорад Богдановић
1.
Према томе су у Управни Одбор изабрати:
У Управни Одбор.
Др. Миша Рајковић, Др. Васа Могин, Др. Мита Арадски, Алимпије Поповић, Станко Лазић, Др. Јосиф Храшко,
Др. Милан Матић, Миливој Поповић, Др. Нандор Брезовски,
Стеван Вагнер.
После овога се приступило избору одбора за исправку бирачких спискова коцком према чл. 19. закона о бирачким списковима. У сандуче за гласнице су савијено метнуте цедуље са
именима чланова Савета: Јована Лакића, Александра Поповића, Николе Плавшића, Стојана Стакића, Миливоја И. Вучетића, Цветка Хорвата, Предрага Клицина и Радивоја Бокшана.
За редовне чланове одбора су изабрати: Цветко Хорват
и Никола Плавшић, а за заменике Јован Лакић и Предраг
Клицин.
Број. 281.
Као последња тачка дневнога реда је избор Управног и
надзорног одбора градске штедионице.Овај избор се пак није могао обавити јер није био присутан према §-у 31. статута
гр. штедионице прописани број чланова прош. Савета, те је
одложен за идућу гл. скупштину.
Број. 282.
Пошто је дневни ред данашње ванредне главне скупштине исцрпљен, председник г. Др. Бранко Борота, градски
начелник позива за оверовљење записника
проту Вељу Миросављевића, Др. Миту Арадског и Вилима Вајса за 16. јули у 5. сати после подне у градско бележничко звање.
Након прочитања оверовљава се 16. јула у 5. сати п.подне.

Јован Лакић с.р.
Вел. бележник.

Др. Бранислав Борота с.р.
градски начелник.

Прота Веља Миросављевић с.р.
Др Мита Арадски с.р.
Вилим Вајс с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета Града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 18. Јула 1927. год.
Председник: ДР. БРАНКО БОРОТА,
градски начелник
били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, вел. бележник, Радивој Бокшан, гр. Саветник, Стојан
Стакић, гр. Саветник, Миливој И. Вучетић, гр. Саветник, Предраг Клицин, гр. Саветник, Никола Плавшић, гр. Саветник, Др. Михајло Продановић, гр. гл. фискал, Др. Петар Адамовић, гр. гл. физик, Аладар
Тришлер, зам. гр. рачуновође, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође, Ранко Славнић, гр. гл. архивар, Никола
Лепхерц, гр. подбележник, Ранко Травањ, гр. подбележник.
Од стране муниципалног већа: Милош Асурџић, Карло Ашенбренер, Лука Бајић – Бајин, Мирко
Балубџић, Живан Богојев, Живорад Богдановић, Велимир Бугарски, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Лаза
Васић, Ђура ст. Варшањи, Стеван Видак, Др. Вилим Вилт, Фердо Влчек, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић,
Мита Грујић, Вељко Добановачки, Јоца Ђорђевић, Бернат Ернст, Миша Жикић, Паја Инђић, Пера
Јовановић, Др. Владан Јојкић, Стеван Јониц, Ђорђе Книпл, Живко Козаров, Александар Крстић, Илија
Крстић, Младен Лалошевић, Др. Јован Латинчић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг, Др. Коста
Мајински, Др. Милан Матић, Миливој Матић, Милорад Матић, Др. Матија Мацак, Стеван Мијатовић,
Фрања Микић, Веља Миросављевић, Др. Људевит Мичатек, Ваја Мишковић, Др. Васа Могин, Младен
Могин, Др. Славко Могин, Мита Мунћан, Др. Јован Ненадовић, Јоца Перваз, Душан Перлић, Др. Фрања
Перц, Паја Пљачкић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Дака Поповић, Рацко Поповић, Стеван Поповић,
Бела Профума, Др. Миша Рајковић, Пера Савић, Лазар Савков, Др. Јован Савковић, Арнолд Секељ, Др.
Милован Секулић, Никола Сланкаменац – Томанијин, Петар Сланкаменац – Томанијин, Жарко Слепчевић,
Иван Станојчић, Стеван Стефановић, Милутин Стојковић, Милан Суботин, Максим Тепавац, Душан
Трујић, Станоје Шилић.
Бележи: НИКОЛА ЛЕПХЕРЦ, гр. подбележник.
Број. 283.
Председник г. Др. Бранко Борота, гр. начелник, поздравивши присутну г.г. чланове проширеног градског Савета,
отвара за данас исправно сазвату редовну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника
поверава Николи Лепхерцу гр. подбележнику.
Узима се на знање.
Број. 284.
Госп. Др. Бранко Борота, градски начелник подноси
градоначелнички извештај о раду градске управе за прошли
јуни месец о.г.
Бернат Ернст, члан прош. Савета узимајући на знање
извештај градског начелника скреће пажњу на чишћење и
поливање улица града, које није ни добро ни довољно, неће
да напада на предузимаче, али сматра, да се не врши довољан надзор. У погледу сталног дунавског моста вели, да ће се
он ускоро довршити, али се на приступу са Петроварадинске
стране још ништа не ради. Јесен се приближава и за време
бербе винограда биће опет неприлике са превозом. За калдрмисање вели, да је одређена једна анкета, која би имала
да проучи начин и материјал за калдрму. Свима овим недостацима у граду има само једног лека а то је новац. На данашњем дневном реду имамо такођер неколико и таких предмета
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за које немамо покриће у овогодишњем прорачуну, али се
ипак морају извршити. Основан иметак града износи 110
милиона динара а доноси нам само 2. милиона динара, што
није ни 2% камате. Треба да се изашаље одбор, који ће иметак града да процени и повиси приход.
Стеван Вагнер, члан прош. Савета, је такођер незадовољан са данашњим чишћењем и поливањем улица. Моли, да
се ствар извиди, јер се улицом за време чишћења не може
проћи. Пожарне телефоне, који су својина добровољне пожарне чете, присваја себи градска пожарна чета. Исто је тако и
са креветима. Задржава себи право, да ствар добровољне
пожарне чете још једном изнесе.
Миливој Матић, члан прош. Савета, није чуо у извештају о стању наших путева на спољашњој територији града.
Друмови и пропусти изван града су у лошем стању и радоваће се ако идућег месеца из извештаја чује, да су оправљени
и путеви и пропусти. Ово питање тангира наш најзаслуженији сталеж а то је ратарски.
Предраг Клицин, гр. саветник констатује такођер, да се
чишћење и поливање улица не врши онако како би требало.
У почетку се мислило, да су тешкоће почетка, али се стање не
поправља. Град врши сталну контролу над чишћењем и већ
има много пријава за неиспуњавање уговора због чега је предузимач био и кажњен. Град ће против предузимача употребити и теже мере па ако и то не помаже разврћи ће уговор.
Др. Милан Матић, члан прош. Савета, вели, да је био
код Госп. Министра Шуменковића у ствари изградње моста.
Због изградње приступа мосту са Петроварадинске стране су
се без знања Министровог свађали начелник у Министарству
и Шеф Грађевинске Дирекције у Новом Саду. Изгледа, да су
ову ствар одбијали из личних антипатија један према другом.
Госп. Министар је лично наредио, да се изградња приступа
покрије из редовног државног прорачуна, али се то није могло извршити. Међутим сада је одлучно наредио Госп. Министар, да се ствар приведе крају, једно јер је новосађанима
обећао, да ће мост ове јесени довршити а друго јер увиђа, да
је мост од врло великог значаја за Нови Сад и његову околину.
Изградња приступа ће се покрити делом из уштеде кредита
за патосање моста а делом као позајмица из кредита Дирекције Грађевина у Новом Саду одређеног за изградњу путева.
Др. Јован Латинчић, члан прош. Савета, моли дозволу,
да може дати једну кратку изјаву. Отписом Мин. Унутр. Дела,
којим је именовано ово градско представништво, је учињена
измена у погледу сразмере странака. Самостална Демократска странка, коју он овде засупа, стоји на становишту, да
градско представништво треба бирати и те изборе што пре
спровести. И у пређашњим представништвима је његова
странка била заступљена, али није хтела, да носи одговорност за рад, већ је вршила неку врсту контроле над радом
већине. Тада је сам. дем. странка имала 12 представника а
сада је именована само половина и ако се број присталица
њезиних удвостручио. Рад представника см. дем. странке
може критиковати како ко хоће, али не допушта, да се са
њима тера шега. Изјављује, да неће да сарађује са овим представништвом а у знак протеста отстрањује се из скупштинске
дворнице.
Дака Поповић, члан прош. Савета, жали, да представници сам. дем. странке одлазе. Ово представништво је састављено на брзу руку и није се могло пазити на сразмер, већ се
гледало, да се скупе елементи, који би могли послужити на
напредак града. Ово је представништво отприлике слика
избора, који ће се обавити у јесен. Радикална странка сноси
одговорност за рад представништва па зато је и гледала да
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скупи своје најбоље снаге. Њему је лично жао, да су представници сам. дем. странке иступили, али када су то учинили,
предлаже да се пређе на дневни ред.
РЕШЕЊЕ:
Извештај градског начелника о раду градске управе за
месец јуни о.г. се узима на знање са изнесеним опаскама.
Преко изјаве Госп. Др. Јована Латинчића дате изван
дневнога реда са дозволом прош. гр. Савета се прелази на
дневни ред.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 285.
адм. 31695, 32177, 32662 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског – финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету дописа Вел. Жупана Бачке
Области број 6855/1927. којим је доставио решење госп.
Министра Финансија број 37047/1927 о поништењу одлуке
проширеног град. Савета од 14. децембра 1925. Број 136 у
погледу одобрења и наплате купалишне таксе на купатило
„Штранд“ д.д.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање решење госп. Министра Финансија Број 37047/1927. као и то, да је по предмету наплате гр. таксе на улазнице купатила „Штранд“ од
стране градске Управе тужба поднесена на Државни Савет,
која се према отпису Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Банат, Бачку и Барању Број 11018/1927 налази под
мериторним решењем код Државног Савета.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Број. 286.
адм. 32866 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског – финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету избора Управног и Надзорног
одбора градске штедионице.
Избор управног и надзорног одбора се према чл. 31. гр.
штедионице врши поименично и то с обзиром, да се на први
позив на гл. скупштину 9. јула о.г. није могао избор обавити
због недовољног броја чланова прош. гр. Савета, то се сада
избор има извршити без обзира на број присутних.
У одбор за прикупљање гласница је градски начелник
именовао према §-у 28. гр. организационог статута г.г. Проту Вељу Миросављевића, Вилима Вајса и Рацка Поповића
чланове прош. Савета.
Избор одбора је вршен гласницама. Гласнице како за
управни тако и за надзорни одбор гр. штедионице су предали:
од стране муниципалног већа:
Милош Асурџић, Карло Ашенбренер, Лука Бајић – Бајин,
Мирко Балубџић, Живан Бегојев, Велимир Бугарски, Стеван
Вагнер, Вилим Вајс, Лаза Васић, Ђура ст. Варшањи, Стеван
Видак, Фердо Влчек, Ђорђе Гачулић, Милан Грујић, Вељко
Добановачки, Јоца Ђорђевић, Бернат Ернст, Миша Жикић,
Паја Инђић, Пера Јовановић, Др. Владан Јојкић, Стеван
Јониц, Ђорђе Книпл, Живко Козаров, Александар Крстић,
Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг, Др.
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Коста Мајински, Др. Милан Матић, Др. Матија Мацак, Стеван
Мијатовић, Фрања Микић, Веља Миросављевић, Др. Људевит
Мичатек, Ваја Мишковић, Др. Васа Могин, Младен Могин,
Др. Славко Могин, Јоца Перваз, Душан Перлић, Др. Фрања
Перц, Паја Пљачкић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Дака
Поповић, Рацко Поповић, Бела Профума, Др. Миша Рајковић,
Пера Савић, Лазар Савков, Никола Сланкаменац Томанијин,
Петар Сланкаменац Томанијин, Жарко Слепчевић, Иван Станојчић, Стеван Стефановић, Милутин Стојковић, Милан Суботин, Максим Тепавац, Душан Трујић, Станоје Шилић.
Од стране градског Савета:
Јован Лакић, Радивој Бокшан, Стојан Стакић, Миливој
И. Вучетић, Предраг Клицин, Никола Плавшић, Др. Михајло
Продановић, Др. Петар Адамовић, Аладар Тришлер, Ђула Киш,
Ранко Славнић, Никола Лепхерц, Ранко Травањ.
По обављеном гласању је председник одбора за прикупљање гласница објавио, да су гласови овако расподељени:
Управни одбор:
Инж. Миливој Матић .................................. 73.
Алимпије Поповић ...................................... 80.
Др. Васа Могин........................................... 80.
Милан Грујић .............................................. 79.
Стеван Стефановић.................................... 80.
Стеван Видак ............................................. 80.
Пера Савић – Шпиљер ................................ 80.
Мита Мунћан .............................................. 80.
Арнолд Секељ.............................................. 80.
Др. Миша Матић .......................................... 6.
Др. Милан ? .................................................. 1.
Др. Миша Рајковић ...................................... 1.
Надзорни одбор.
Др. Јосиф Храшко ...................................... 77.
Бела Профума............................................. 80.
Светислав Летић......................................... 80.
Милутин Стојковић .................................... 80.
Др. Мита Арадски....................................... 76.
Фрања Микић ............................................... 2.
Фердо Влчек.................................................. 2.
Веља Миросављевић ..................................... 1.
Живорад Богдановић ................................... 1.
Др. Коста Мајински ...................................... 1.
Др. Михајло Продановић, гр. правозаступник предлаже, да се ово решење на основу тач. б. §-а 8. зак. чл. XX. од
1901. год. прогласи хитним и одмах извршним а с обзиром,
да важни градски интереси захтевају, да гр. штедионица
одмах отпочне свој рад.
Према томе је већином гласова
РЕШЕНО:
Проширени гр. Савет бира према чл. 31. статута о гр.
штедионици у Управни Одбор Штедионице, Инж. Миливоја
Матића, Алимпија Поповића, Др. Васу Могина, Милана Грујића, Стевана Стефановића, Перу Савића – Шпиљара, Миту
Мунћана и Арнолда Секеља, а у надзорни одбор Др. Јосифа
Храшка, Белу Профуму, Светислава Летића, Милутина Стојковића, и Др. Миту Арадског чл. прош. гр. Савета.
Проширени гр. Савет по саслушању свога правозаступника на основу §-а 8.т.б. зак. чл. XX. од 1901. изриче, да се
ово решење у важном и неодложном интересу града одмах
изврши без обзира на евентуалне призиве.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник, зам. град. начелника.
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Број. 287.
адм. 31651 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
по саслушању мишљења економског финансијског и правног
одбора – свој предлог у предмету отписа Великог Жупана
Бачке Области бр. 7266 од 8. јула 1927., који доставља молбу
Министарства Социјалне Политике бр. 5406. од 8. јуна 1927.
упућен Мин. Унутраш. Дела, где моли да оно изда Савету
Града Н. Сада наређење, да одмах испуни своје обавезе према Окружном Уреду за Осигурање Раденика у Н. Саду које
проистичу из §§.3.9.10.35. З.О.Р. за ово време од 23. новембра 1926. год. када је градски Савет донео статут о обскрби
својих намештеника који одговара прописима §. 7. З.О.Р. и
извештава да до 23. новембра 1926. град Н. Сад се не може
користити погодностима ослобођења од обавезе осигурања
свога најамног особља по §. 47. поменутог закона, јер прописи статута из год. 1912. не одговарају прописима тога закона
који је ступио на снагу 30. маја 1922. год. и да постоји општа
обавеза за осигурање целокупног најамног особља Савета
Града Новог Сада све до дана када су службени прописи о
особљу овога Савета доведени у склад са прописима §. 7. З.О.Р.
Предлог гр. Савет је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет Града Новог Сада налази, да је наређење Мин. Соц. Политике бр. 5406 од 8. јуна 1927. неумесно
и штетно по градске интересе, те на основу чл. 15. и 18. закона о Држ. Савету и Управним Судовима подноси у законском року против истога тужбу на Држ. Савет из следећих
разлога: Мин. Социјалне Политике наређује, да град Нови
Сад одмах испуни све своје обавезе према Окружном Уреду
за Осигурање Раденика у Новом Саду које проистиче из §§.
3.9.10.35. зак. о осигурању раденика за све време до 23-ег
Новембра 1926. год. када је градски Савет донео статут о
устројству својих намештеника, који одговара прописима §а. З.О.Р. и извештава да до 23-ег Новембра 1926. град Нови
Сад се не може користити погодностима ослобођења од обавезе осигурања свога најамног особља по §-у 47. поменутог
закона, јер прописи статута из год. 1912. не одговарају прописима тога закона, који је ступио на снагу 30-ог. Маја 1922.
и да постоји општа обавеза на осигурање целокупног најамног особља Савета Града Новог Сада све до дана када су
службени прописи о особљу доведени у склад са прописима
§. 1. З.О.Р.
Град Нови Сад је већ из раније и то из 1912 год. имао
штатут о осигурању својих намештеника који према XIX.
зак. чл. из године 1907. подпадају под обавезу осигурања за
случај болести. Према 1-ом. §. тога статута исплаћује град
својим горе означеним намештеницима у случају њиховог
оболења кроз 26 недеља (пола године) њихове принадлежности. Осим тога су оболелима бесплатно на расположењу градски лечници и добијали су бесплатно лекове. Уједно је град у
свакој прилици кад год се указала потреба за то у случају
смрти исплаћивао погребнину предвиђену у §-у.45. тач. 6. зак.
о осигурању раденика. А у случају несреће исплаћивана је
рента према односним §§. З.О.Р. Ово наше тврђење поткрепљујемо овде прикљученим извештајем градског рачуноводства.
И ако статут из год 1912 није потпун као статут из год.
1926. где су јасније истакнуте све обавезе према §-у.7. З.О.Р.
град се у случајевима предвиђеним у §-у 7. З.О.Р. супсидијарно испомагао З.О.Р. и примењивао одговарајућа наређења садржана у истом, тако да је град за цело време од ступа-
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ња на снагу З.О.Р. испуњавао обавезе садржане у §.7. новог
закона о осигурању радника. Окружни Уред у Новом Саду
не може се позвати ни на један случај где град није овако
поступио.
Тим пре може град, да тврди да је испуњавао у целости
обавезе садржане у §.7. З.О.Р., јер је осигурање за случај изнемоглости, старости и смрти предвиђено у §.7. З.О.Р. тач.
в. буџетским законом од 1926/1927 год. одгођено.
Тражење Мин. Социјалне Политике, да се град Н. Сад
обавеже на осигурање свога најамног особља до 23. Новембра 1926. год. (до доношења новог статута) је незаконито и
штетно по градске интересе. Не може се дозволити да се са
леђа града Новог Сада деру две коже, т.ј. да он плаћа и
фактично настале трошкове за обскрбу својих намештеника
као наступе случајеви из §.7. З.О.Р. и уједно плати унатраг
за исто време доприносе Окружном Уреду за Осигурање
Раденика.
На основу изложенога молимо да се поништи нападнуто наређење Мин. Соц. Политике као на закону неосновано и
по градске интересе штетно.
О овоме се извршења ради извештава гр. Савет.
Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник.
Број. 288.
адм. 32230, 32341, 32484, 32515 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског – финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету наплате прогресивне порезе
од градских службеника по члану 79. одељка VI. финансијског закона за 1927/1928 год. почев од 1. јануара о.г.
Др. Милан Матић, члан прош. Савета, вели, да предлог
гр. Савета има два дела и да се не поклапа са предлогом економског одбора. Први део говори о томе, да се покуша измена овога законског наређења законодавним путем и ту су се
сви чланови одбора сагласили и не види разлога да се не
прими. Ако први предлог не успе онда се може говорити о
другом делу предлога а наиме, да град прими на себе порез,
који тим законом пада на градске службенике. За тај случај
тражи, да се састави исказ о свима беривима градских службеника као и о порези, коју би имали платити, да би се могли
упоредити са пореским теретима осталих грађана. С обзиром
пак; да градски службеници морају овај порез за доспеле месеце одмах, да плате те да према извештају, - неби многи
добили ништа од своје плате за месец август, то град предујмљује ову своту. Ово је био предлог и економског одбора.
Алимпије Поповић, члан прош. Савета, се слаже с предговорником. Пошто је неспoразум између предлога, јер је
одбор једно предложио а референт у име гр. Савета износи
други предлог, то предлаже, да се ствар врати одбору, да
тачно фиксира свој предлог.
Др. Милан Матић, члан прош. Савета, вели, да то није
потребно, већ да се прими предлог, да се досадашња пореза
предујми а за будуће ће прош. гр. Савет донети ново Решење.
Предлог заједничке седнице економског, финансијског
и правног одбора је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ.
Проширени гр. Савет обзиром на то, да су услед одељка
VI. члана 79. фин. закона за 1927/28 год. гр. чиновници и
остали намештеници материјално осетљиво оптерећни, што
би дужни били знатно већи порез плаћати од државних чи-
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новника – који подлеже порезу према чл. 86. фин. Закона за
1927/1928. год. и ако су берива гр. чиновника и осталих намештеника скоро изједначена са принадлежностима државних службеника, - надаље обзиром на то, да порез прив. чиновника свих д.д. скоро без изнимке плаћају сама деоничарска друштва, те да су плаћања овог пореза већ и поједини
градови на себе прузели, то за плаћање пореза према одељку
VI. чл. 79. фин. закона за 1927/28. од службеног одношаја
гр. чиновника и осталих намештеника, грађанство града
предујмљује својим службеницима потребну своту, да би они
могли разлику између пореза из чл. 86 и 79 финанс. закона
за 1927/28, држави исплатити за прошле месеце што износи
415.873.40 дин.
Решење о накнади ове разлике порезе, која се исплаћује као накнадиви, предујам из уштеда код појединих партија
из прошлог и овогодишњег прорачуна, донеће се на идућој
гл. скупштини када се има поднети исказ о беривима и порезима градских службеника.
Проширени гр. Савет упућује представку путем Министра Финансија на Министарски Савет с тим, да Мин. Савет
поднесе предлог Народној Скупштини да иста измени одељак VI. чл. 79. Финанс. закона за 1927/28 год. законодавним
путем у том смислу, да се порез самоуправних службеника
плаћа аналогно државним чиновницима.
Коначно умољава се госп. Министар Финансија, да до
измене одељка VI. члана 79. фин. закона за 1927/28. обустави наплату пореза од самоуправних намештеника и службеника и о томе извести заинтересоване власти.
О томе се извештава гр. Савет ради извршења.
Референт: Никола Плавшић, техн. саветник.
Број. 289.
адм. 32982 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског – финансијског и правног
одбора свој извештај о до сада извршеним јавним радовима
код приступа на нови мост, који гласи:
1.) Земљани радови то јест насипање скоро је довршено, мањка још око 4000 куб. мет. укупно у навозу до стуба и
у рампама уздуж потпорних зидова. Овај ће рад око насипавања бити довршен најкашње до конца овог месеца.
2.) Грађење стуба за инундациони мост је довршен у
одређеном року 1. јула о.г. тако, да се је монтирани инундациони мост могао правовремено сместити на стуб. Преостаје
још израда вањске површине у виду камена, који ће рад бити
довршен у року од 8 дана. Градња Стуба је извршена по условима и пројекту Министарства Грађевина мањим изменама,
које су измене настале услед тога, што је стуб раније био пројектован са крилима дочим су крила код нашега пројекта
изостављена, јер су градњом потпорних зидова постала непотребна.
По условима имао је предузимач да изради детаљан план
обавезом, да се тло испод темеља сме оптеретити највише до
један ипо килограм по једном квадратном дециметру. Ово је
било потребно и добро прописати, јер заиста коначно ископан
темељ није показао хомоген састав, јер је садржина муља и
иловаче у песку различита и према томе потребно је било тачно се држати услова и темељ помоћу армиране – бетонске
плоче проширити толико, да би притисак стуба на земљу био
фактично само један ипо килограм по једном квадратном
центиметру. Дубље ископање темеља није се могло технички
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образложити, јер се у дубљим слојевима не може наићи на
знатно бољи фундамент све до слоја серпентина који је на овом
месту у дубљини од близу 30 метери и према томе би свако
дубље фундирање овога стуба не само било скопчано са великим трошковима већ неби стабилност овога стуба побољшало.
3.) Градња потпорних зидова је у току, делови са већом
кубатуром довршени и има наде да ће оба потпорна зида до
конца овога месеца бити готови. Преостаће за месец август
довршавање видљивих вањских површина у виду уметног
камена и ограда из армираног бетона. У погледу темеља за
потпорне зидове вреди исто што је казано код стуба и према
томе морао се је темељ и код ових радова проширити, да би
притисак био максимум 1.5 килограма по једном кв. центиметру. За израду ових зидова предузимач је такође израдио
детаљну основу и статичке рачуне, који одговарају техничким условима.
Било је примедаба са стране инжињера у одбору, да су
зидови прегломазни а и по својој форми не показују нормалан
профил потпорног зида. Зидови су по изгледу заиста прејаки,
али димензије тачно одговарају прописима. Нема сумње да
би евентуално и мање димензије одговарале ако би се за притисак насипа иза зида, узело за базу статичких рачуна непрописни кут површине за одржавање пешчаног материјала. Ради
одговорности коју имадемо сносити као надзорни органи морали смо прописати предузимачу оне званичне предпоставке,
које је Министарство Грађевина прописало код градње обалних стубова Великог моста, а држава је своје податке узела
тачно из постојећих научних табела, које табеле пружају сваку гаранцију за исправан рад.
4.) Градња степеница с обе стране инундационог моста
осигураће саобраћај за пешаке непосредно између моста и дунавске обале. План је израдио по подацима и жељи гр. грађевинског одељка предузеће инжињера Даке Поповића на основу решења Проширеног гр. Савета. Планови су готови и елаборат спремљен те би се требала да распише лицитација чим
пре да се и ови радови могу довршити до предаје моста у
промет. Предрачунска сума за оба степеника изнаша 127260
динара и 50 п. Ови трошкови имали би се покрити из зајма
од 5.000.000 динара, који зајам град подиже од Држ. Хипотекарне Банке, у колико ће држава одустати, да се плати
конструкција за инундациони мост.
5.) Монтажа инундационог моста довршена је у року
од 30 дана, рачунајући овај рок од 1. јула када је фирма
Клене-Голнов пријавила да је монтажа довршена; - мора се
колаудација извршити, како је то и у Уговору предвиђено.
На основу решења проширеног гр. Савета примила је фирма
половину уговорене своте за монтажу то јест 95.500 динара,
а пошто покрића није било, јер зајам од 5.000.000 динара
још није перфектуисан, исплаћена је ова сума из кредита
градње Краљице Марије улице, која се позајмица има повратити из зајма од 5.000.000 динара чим овај буде расположив.
Друга половина од 95.500 динара има се исплатити одмах
након колаудације.
6.) Градња кеја у ширини од 40 метери то јест по 20 метери десно и лево од инундационог моста има се извршити
на терет зајма од 5.000.000 дин. За ове радове предвиђена
је сума од 480.000 динара. Пошто су ови радови хитне природе, ради осигурања обалнога стуба Великога моста и ради
уређења обале око инундационог моста, а гр. грађевински
одељак неће доспети да планове и предрачун у детаљима
изради, молим да се на терет овог кредита распише натјечај
за овај пројекат и предрачун, како би се ови радови још ове
године, могли спровести. Да се ови планови израде тачно и
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по искуствима модерне технике особито је важно, јер ће овај
мали комад израђене дунавске обале служити као база и по
његовом профилу мораће се изградити цели дунавски кеј у
дужини од даљних 800 метери.
За план, предрачун и статичке рачуне овога дела кеја
треба предвидети суму од 20.000 динара, која би се сума издала ономе домаћему инжињеру, који би граду на основу натјечаја предао најбољи генерални план по оцени стручне комисије и на основу овога генералног плана израдио детаљну
основу и предрачун. Детаљни подаци стоје на расположењу
већ сада у гр. грађ. одељку, те би се по одобрењу Проширеног
гр. Савета могао овај натјечај одмах расписати.
7.) Градња колнога и пешачкога пута на инундационом
мосту није дата на лицитацију с разлога што држава није до
сада била коначно одредила врсту поплочења на Великом мосту а пошто је то уско у вези са поплочењем на инундационом
мосту, морало се је чекати док ово питање Мин. Грађевина
коначно не реши. Како је међутим одлучено и лицитација за
ове радове у Министарству Грађевина одржати, да се поплочење моста изврши дрвеном коцком из црнога бора то
нема запреке да и град одмах распише лицитацију за ове
радове, који су потребни за изградњу колнога и пешачкога
пута на инундационом мосту. За ове радове предвиђен је
кредит од 130.000 динара на терет зајма од 5.000.000 динара. Ради хитности тражи се овлашћење од Прош. гр. Савета,
како би гр. Савет могао одмах расписати лицитацију и то по
истим условима којима је Мин. Грађевина расписало за поплочење Вел. моста.
8.) Планирање и паркирање простора испред потпорних
зидова извршиће се чим буде немачка фирма, која је градила
Велики мост, одстранила грађевни материјал и машинерије.
Треба путем државног надзорног инжињера позвати немачку
фирму, да своје ствари чим пре однесе, јер ова фирма данас
врши продају овог преосталог материјала и зато нека у сврху
приватне своје трговине смести свој материјал тамо, где нашем раду неће сметати. Трошкови овог паркирња и планирања износиће око 25.000 дин. и покриће се из уштеде зајма
од 5.000.000. – дин. у колико ће Министарство Грађевина
одустати да се плати конструкција инундационог моста, ако
пак ова уштеда неће бити проведена требаће овај износ од
25.000 дин. засебним кредитом осигурати.
Дака Поповић, члан прош. Савета, предлаже, да се из
програма одложи изградња осигурања обалног стуба, јер то је
дужност државе, која је овај стуб и изградила. Тек када држава неби хтела, да га изгради онда би могао то град извршити.
Др. Милан Матић, члан прош. Савета, признаје стручност предговорника, али према добивеним информацијама
одлагање значи опасност за стуб. Министар Грађевина приликом своје посете је изјавио, да је утврђивање стуба дужност
државе. Тада је и потекла мисао, да град изврши осигурање
стуба и одбије од потраживања државе за конструкцију инундационог моста. Извршење ових радова код државе иде врло
тешко, па би зато било потребно, да их град изврши. Мисли
да се то тако изврши, да град добије одобрење за планове и
изјаву, да ће се то обрачунати са потраживањем државе од
града.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да се је град обавезао, да ће платити држави за конструкцију инундационог
моста до 1. јула о.г. 680.000. – динара. Град је тражио одгоду
извршења ове своје обавезе и уједно је упозорио Министарство
Грађевина, да ће ако држава одустане од наплате цене за
конструкцију инундационог моста изградити осигурање за
стуб и то обрачунати са државом.
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После овога је предлог Даке Поповића, члана прош. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет узима на знање извештај градског Савета о досада извршеним радовима код приступа на
нови мост: с тим, да се учвршћивање обалног стуба изведе
тек тада, када буде добивено одобрење за радове и постигнут споразум са Министарством Грађевина у погледу
одустајања од наплате за конструкцију инундационог моста.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 290.
адм. 23482, 27113, 30868, 32735 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету измене једног дела решења
проширеног гр. Савет бр. 142/адм.23527/1927., за означење
новог покрића, трошкова насипања једног дела језера у Шеталишту.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог Гр. Савета, да се
решење главне Скупштине бр.142/адм.23527 од 19. маја 1927.
донето у предмету насипања једног дела језера измени и
одобрава, да се затражени кредит од 450.000 динара има
покрити из зајма од 5.000.000 динара, који зајам град подиже код Државне Хипотекарне Банке.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Градски Савет 19. маја 1927. под бројем 142
/адм.23527/927 донео је решење, да се издатак од 450.000
динара за насипање једног дела језера у Шеталишту има покрити са привременим зајмом из гр. фондова и да градски
Савет има установити из којих ће се фондова овај зајам осигурати. – Међутим према извештају гр. рачуновођства за
сада су сви гр. фондови ангажовани за разне радове, тако
да нема никаквог расположивог новца за покриће овога
рада. Пошто су радови око насипања језера хитне природе,
а према горњем решењу проширеног гр. Савета имало се је
одмах приступити извршењу, требало се ново покриће означити за осигурање овога рада.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 291.
адм. 32631 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског – финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету одобрења лицитације за пројект Дунавског кеја.
Миливој Матић, члан прош. Савета, је против расписа
лицитације, већ треба издати израду пројекта једном признатом стручњаку. Гр. грађевински одељак има мало радне
снаге, те није у стању извршити таке радове. Код расписа
стечаја ће се јавити почетници. За награду инжињера је меродавна њихова табела.
Лазар Савков, члан прош. Савета је за стечај, јер и млади људи могу дати лепих планова.
Миливој Матић, члан прош. Савета, примећује, да се
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овде ради о конструктивним стварима а не о естетици, и ту
се захтева пракса.
Дака Поповић, члан прош. Савета, вели, да је изградња
кеја специјална ствар и зато треба стручњак. Кад нема већих
градњи кеја па незна да ли има и стручњака. Могли би се
обратити на главну инжињерску комору у Београду, да нам
препоруче два инжињера стручњака за градњу кеја и једноме од њих поверити израду пројекта. Хонорар није могуће
утврдити, јер зависи од предрачунске своте, али опрезности
ради може се осигурати, да не стане више од 20.000. – динара. Од препоручених стручњака би грађевински одбор могао
изабрати једнога.
Предлог Миливоја Матића допуњен предлогом Даке Поповића, члана прош. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог гр. Савета а по
саслушању економског, финансијског и правног одбора, решава да се израда планова дела дунавског кеја, који се има
саградити у току ове године у ширини од 40 метери код Новога моста, повери стручном инжињеру и према томе упућује се Градски Савет, да замоли Гл. Одбор инжињерске Коморе
у Београду, да предложи два стручна инжињера специјално
за пројектовање кеја а Градски Савет се овлашћује, да на
основу мишљења одбора за изградњу моста једноме од предложених стручних инжињера повери израду планова. За
награду и откуп плана одобрава се кредит до 20.000 динара
и то 5.000 динара за генералну основу и 15.000 динара за
израду детаљне основе, статичке рачуне и предрачун израђених на основу најбољега генералног плана. Ова награда се
има покрити из кредита за изградњу овога кеја, који је кредит предвиђен у зајму од 5.000.000 дин. у суми од 480.000
динара.
РАЗЛОЗИ:
Израда планова, статичких рачуна и детљног предрачуна за овај део дунавског кеја од велике је важности, јер ће
овај комад кеја служити као база за изградњу целе дунавске
обале од жељезничког моста до канала. Ови планови морају
бити израђени тачно и по искуствима модерне технике.
Трошкови Дунавскога кеја од жељезничког моста до канала
износиће 15.000.000 динара и према томе од великог је
интереса за град Нови Сад, већ код првога дела ове градње,
буду претресане све околности, које утичу на солидну, архитектонску и материјалну страну ове грађевине.
Гр. грађевински одељак, запослен је сада многим другим радовима у толикој мери, да неби могао правовремено
ове планове довршити и према томе било је потребно донети
горње решење.
Извршење се поверава Градском Савету о чему се изводом из записника извештава.
Број. 292.
адм. 30260 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског – финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету извештаја Електричне Централе д.д. ради полагања трамвајских шина на нови мост.
Дака Поповић, члан прош. Савета, вели, да треба ићи
за тим, да град добије концесију за превоз преко моста аутомобилом. За трамвај није, јер је прво слаб новонасути пут
и узан је мост а друго трамвај нема логичног наставка. Поред
тога би се морао склапати нови уговор са Петроварадином, а
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познато је, да перфектуисање оваких уговора траје врло дуго.
РЕШЕЊЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета а по саслушању економског финансијског и правног одбора узима на
знање извештај Градског Савета у погледу писмене изјаве
Новосадског Електричног д.д. којом изјављује да на Нови
мост не жели полагати шине за Електрични трамвај и упућује Градски Савет, да чим се ова оргинална акта поврате из
Министарства Грађевина овај предмет опет изнесе пред
Главну Скупштину, ради предузимања даљих корака.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из
записника извештава.
Број. 293.
адм. 32632 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету услова лицитације за поплочење инундационог моста.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог гр. Савета а по
саслушању економског, финансијског и правног одбора решава, да се одмах распише лицитација за поплочење инундационог моста и то по истим условима, којима је овај рад
расписан по Министарству Грађевина за велики мост.
Покриће за ове радове у суми од 13.000. – дин. предвиђено је у зајму од 5.000.000 динара који град подиже код
Држ. Хипотекарне Банке.
Исход лицитације поднеће Градски Савет Проширеном
гр. Савету на одобрење.
Извршење се поверава гр. Савету.
Број. 294.
адм. 32736 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног
одбора свој предлог за насипање језера у целој површини у
Шеталишту и обе стране Краљице Марије улице.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог гр. Савета решава, да
се језеро у Шеталишту с обе стране Краљице Марије ул. у целој површини наспе до висине највишег опаженог водостаја,
према плану и трошковнику гр. грађевинског одељка, и у
ове сврхе одобрава своту од 350.000 динара, као предујам
који се има накнадити приликом расправе закључних рачуна за 1926. год. Насипање има се извршити у сопственој
режији са гр. возним парком.
РАЗЛОЗИ:
Проширени гр. Савет са решењем бр. 141/адм. 23527/
927 одобрио је за почетак насипања језера у Шеталишту
450.000 динара. Али пошто ова свота није довољна за насипање целог језера до висине највишег опаженог водостаја,
остао би онај део језера, који лежи с обе стране Краљице
Марије ул. у ненасутом стању као мочвара маларичан предео, који би ширио и даље смрад у целој оклини и најмањи
ветар са стране Дунава пренео би овај смрад преко нове
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отворене улице на Трг Ослобођења у средину града.
О томе се гр. Савет изводом из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, гр. Саветник.
Број. 295.
адм. 48747, 49067 од 1926. 32469, 23413 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету измене одлуке прош. гр. Савета
о зајму за изградњу пута Кр. Марије.
Дака Поповић, члан прош. Савета предлаже, да се на
идућој гл. скупштини изнесу све обавезе за идућу годину.
Предлог гр. Савета је допуњен предлогом Даке Поповића је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада је својом скупштинском одлуком од 2-ог. децембра прошле 1926. год. под
бројем 358/1926 решио, да вотира за покриће трошкова око
изградње нове улице Краљице Марије привремени зајам из
фонда „Таксе за забаве“ 1.100.000 дин. а из фонда „Таксе за
дозволе становања“ 630.000 дин.
Градски Савет је на основу одобрене одлуке, приступио
извршењу, те је на исплату упутио привремени зајам од
1.100.000 дин. из фонда „Таксе за забаве“ а само 90.000
дин. из фонда „Таксе за дозволе становања“ пошто исти
фонд према извештају гр. рачуноводства није располагао са
већом готовином, јер је међувремено готовина истог фонда
за друге сврхе употребљена. Да би градска Управа могла
наставити односно довршити отпочете радове потребно би
било да се делимично измени скупштинска одлука проширеног гр. Савета број 358/1926., тако да се из фонда „Таксе
за дозволе становања“ у место вотираних 630.000 дин. подигне само 90.000 дин. а разлика у износу од 540.000 дин.
из Основног фонда који према извештају гр. рачуноводства
располаже са потребном готовином.
Делимично мења своју одлуку донесену под Бројем 358/
1926 тако, да се за покриће трошкова око изградње улице
Краљице Марије из фонда „Таксе за дозволе становања“ у
место 630.000 дин. има на име привременог зајма подићи
90.000 дин. – док се диференција од 540.000 дин. има подићи из гр. основног фонда, који гласом извештаја гр. рачуноводства располаже са потребном готовином.
Како до данас у погледу враћања овог зајма није донесена одлука ни од проширеног гр. Савета а нема у том погледу ни наређење од стране Министарства Унутрашњих Дела –
то гр. Савет предлаже, да се овај зајам врати у року од 5 (пет)
година из гр. домаће благајне.
Потребан аниутет заједно са каматом од 6% има се осигурати путем прорачуна гр. домаће благајне сваке године
почев од 1928. и то до коначне исплате зајма.
Ова се одлука има одобрења ради поднети Министарству
Унутрашњих Дела.
Уједно се позива гр. Савет, да на идућој гл. скупштини
поднесе извештај о томе, које све обавезе има град да стави
у прорачун гр. дом. благајне за 1928. годину.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
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Број. 296.
адм. 31478 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног
одбора – свој предлог, за подизање привременог насипа у
мајдану поред Штранд купатила, који ће насип спречавати,
да се избагерован материјал са водом врати натраг у Дунав
и да се набави један пропуст од дрвета, кроз који ће се пропустити вода.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу извештаја гр. грађевинског одељка одобрава, да се у мајдану поред Штранд
купатила подигне један привремени насип и да се набави
један дрвени пропуст за осигурање избагерованог материјала у мајдану. За ове радове одобрава се кредит од 10.000
динара на терет кредита од 450.000 динара за насипање
језера у Шеталишту,
Ове радове има гр. грађевински одељак са својим раденицима извршити за време, када погон око насипања мирује.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. Саветник.
Број. 297.
адм. 32936 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног
одбора своје решење под бројем 27382/адм.1927 које гласи:
Управа Матице Српске моли, да град Нови Сад, из
својих расположивих средстава, одреди што већу своту за
откуп слика наших најпознатијих уметника, изложених на
VI. југословенској уметничкој изложби у Новом Саду.
Савет сл. кр. града Новог Сада, расправљајући ову молбу нашао је, да углед града Н. Сада, као старог средишта
културно-националног живота у овим крајевима наше државе, налаже, да и град Н. Сад са своје стране што више припомогне, да моралан и материјалан успех ове изложбе, која
представља једну велику културно-националну манифестацију у Војводини, буде што бољи. И то тим пре, што је ова
VI. југословенска изложба уметности из нарочитих национално-културних разлога приређена баш у Н. Саду, са циљем
да се ојача национална култура у овом крају.
Међутим, из извештаја градског рачуновођства види се,
да су кредити у градском прорачуну за ову годину, који би
могли доћи у обзир за ову сврху, скоро потпуно исцрпљени.
Пошто се изложба затвара већ 15. јула о.г. не може се,
због краткоће времена, тражити од Муниципалног Одбора
одобрење потребних кредита за ову сврху, а неучествовање
града могло би бити од великог уштрба по његове моралне
интересе.
Из тих побуда Савет сл.кр. града Н. Сада доноси следеће
РЕШЕЊЕ
На основу §-а. 101 градског статута о организацији
муниципалне управе града Н. Сада, Савет сл. кр. града Н.
Сада овлашћује градског начелника г. Др. Бранка Бороту, да
заједно са гр. саветницима г.г. П. Клицином и Н. Плавшићем
изабере за град на VI. југословенској уметничкој изложби
слике, по свом нахођењу о избору, у вредности до 25.000. –
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динара.
Рачуновођство се пак, упућује, да стави предлог о покрићу ове куповине, да би се у смислу горе цитираног статута,
затражило накнадно одобрење овог издатка скупштине Муниципалног Одбора.
Позивом на горње решење градско рачуновођство предлаже, да се свота од 25.000. дин., потребна за куповину слика,
исплати на терет партије XXXIII. 8.а. прекорачење, које ће
услед тога настати, да се покрије путем вирмана на крају
прорачунске године.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ.
Проширени Савет, као муниципални одбор, узима на
знање решење Савета града бр. 27382/1927 и одобрава, да
Гр. Савет купи на VI. Југословенској уметничкој изложби у
Н. Саду за град слике у вредности од 25.000. – динара.
Куповна цена има се исплатити на терет партије XXXIII.
гр. прорачуна, а прекорачење, које услед тога настаје, има се
покрити путем вирмана на крају прорачунске године.
О чему се изводом из записника извештава Гр. Савет,
ради даљег поступка.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број. 298.
адм. 27372 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету прорачуна и лицитационих
услова око поправке постојећих калдрма у Војводе Бојевића,
Љубљанској, Цара Душана, Јована Арањи и Лукијана Мушицког ул.
Миливој Матић, члан прош. Савета, упозорава на 214.
чл. финансијског закона за 1927/928. према којем је овлаштен Мин. Грађевина, да одобрава све лицитације за набваку
грађевног материјала и израду радова и самоуправних тела.
Пошто Мин. Грађевина нема оделење за расматрање оваких
решења самоуправних тела, то нам се може десити, да наша
лицитација неће бити благовремено одобрена. Зато предлаже,
да се град обрати молбом на Министарски Савет, да оснује
оделење које би било позвато, да врши послове из чл. 214. фин.
зак. за 1927/28.
Др. Милан Матић, члан прош. Савета, прихваћа предлог и допуњује га тиме, да град уједно моли овлаштење, да
бар Грађевинска Дирекција може одобравати лицитације до
извесне своте.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели да су му у Мин.
Грађевина рекли, да наше лицитације узимају у поступак, јер
их шаљемо а да остали градови то не раде.
Миливој Матић, члан прош. Савета, изјављује, да ће се
он увек држати закона и његово извршење ће тражити и од
гр. Савета.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, предлаже, да
према прелазним наређењима закона о општој управи градови задржавају своју аутономију по досадашњим законима и
ми се поред данашње разноликости закона треба тога и да
држимо.
После овога је становиште г. градског начелника одобрено и предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет према предлогу економског, финансијског и правног одбора одобрава предрачун и лицитационе
услове за радове око поправке постојећих калдрма у улицама
Војводе Бојовића, Љубљанској, Цара Душана, Јована Арањи
и Лукијана Мушицког. Ови су радови предвиђени у предрачуну домаће благајне за 1927. У партији XV. 2. „Одржавање
постојећих калдрма“ г-1, г-2, и д-1.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 299.
адм. 18870, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског – финансијског и правног
одбора свој предлог у предмету назива још неименованих
улица.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, изриче у име
целог проширеног гр. Савета најлепшу захвалност Госп. проти Вељи Миросављевићу, члану прош. Савета, који је дао себи
труда, да наше улице украси именима знаменитих и заслужних људи из прошлости града Новог Сада, Српства и целог
Словенског рода.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског, финансијског и правног одбора и одбора за назив
улица прихваћа предлог гр. Савета и решава да се новонасељеним градским улицама и улицама на новом насељу дају
следећа имена:
Насеље на крају Темеринског пута назива се „Видовданско насеље“.
Новоформиране улице на том насељу називају се именима знаменитих и заслужних новосађана и то према приложеном плану градског грађевинског одељка приложеном под
I овом решењу:
Добротвора Јована и Марије Трандафил бр. 1.
Луке Миланковића број 4.
Марије Петровић бр. 5.
Тодора Мандића бр. 6.
Пере Попадића бр. 7.
Стевана Николића бр. 8.
Пантелије Миланковића бр. 2.
Секуле Витковића бр. 3.
Улице које опкољавају успенско Гробље, добијају имена
покојника који су у томе гробљу сахрањени и то:
Ђенерала Петра Биге бр. 11.
Господара Јована Обреновића бр. 12.
Мученика Арона Загорице бр. 13.
Сликара Аксентија Мародића бр. 14.
Добротвора Ђорђа Ф. Недељковића бр. 15.
Васе Пушибрка број 17.
Улица више руског гробља, да се назове именом проте
Јована Храниловића бр. 10.
а улица која се са овом укрштава именом Захарија
Орфелина бр. 9.
Улице од Артерског купатила па према Дунаву и око
јеврејског гробља називају се именима:
Војводе Степе Книћанина бр. 18.
Ђенерала Ђорђа Стратимировића бр. 19.
Арсе Пајовића бр. 20.
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Васе Јовановића – Чиче бр. 21.
Васе Јагазовића бр. 22.
Атанасија Герског бр. 23.
Милоша Димитријевића бр. 25.
Ђорђа Сервијског бр. 24.
Исе Бајића бр. 26.
Улице од Футошког пута, односно од Адамовићеве улице
бр. 27 па према Дунаву називају се:
Ђорђа Магарашевића бр. 28.
Тодора Павловића бр. 29.
Томе Хаџића бр. 30.
Улице пак уз жељезничку пругу (правац према Суботици) називају се именима:
Сликара Новака Радонића бр. 32.
Емила Чакре бр. 33.
Пут од Сремске улице до Штранда назива се: Фрушкогорски пут, Далматинска улица пак назваће се улицом Степе
Степановића, а улица, која се пружа од пута према штранду
па према Дунаву у правцу Рибњака, назива се: Улица Савке
Суботић бр. 38.
7. Велика дуга улица на Великом Лиману назива се Индустријска улица бр. 34.
Улица пак означена бр. 35. да се назове Улицом Давида
Рацковића, а улица бр. 36. која води управи монопола соли
назива се Соларском улицом.
Код већ назватих, а таблом још неозначених улица чине
се измене назива с обзиром на постојећи преседан те се овако
мењају називи следећих улица:
Варадински прилаз, назива се улицом Барона Милоша
Бајића, улица на плану бр. II. под бр. 7. Улицом Павла Симића, улица на плану бр. II. под 40. (Јове Павловића) назива се
улицом Владике Висариона, улица на плану II. под 41. (Пр.
Трубарја) назива се улицом Владике Гедеона, улица план II.
бр. 42. Владике Јовановића улица план II. 49. (проте Жиковића) улицом проте Павла Стаматовића, улица план II. бр.
23. (Ј.Руњанина) улицом Сликара Јована Бошковића, Кишфалудијева улица улицом Димитрија Аврамовића, а улица
на плану I. бр. 31. Улица Кишфалудијева, Паромлинска улица се назива улицом Стеве Стевановића а Шљукина улица се
назива улицом Арсе Тодоровића.
Париски трг мапа II. бр. 3. именује се тргом Митрополита Стратимировића, а првобитно назвата улица Николе
Тесле на Лиману назива се Цетињском улицом.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из записника извештава.
Број. 300.
адм. 19201, 20587, 31063, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету одобрења накнадног кредита
за вишак трошкова II. обранбене линије поред Темеринског
друма. Овај вишак настао је услед премештаја обранбене
линије на протест кућевласника с десне стране Темеринског
друма и услед продужења рампе поред Лишићеве грађаре,
преко циганског пута и код погона за прелаз марве.
Миливој Матић, члан прош. Савета, у вези с овим предлаже, да гр. Савет поучи питање постављање уставе и пумпе
на каналу код Видовданског насеља.
Никола Плавшић, техн. Саветник, вели, да вода из канала код Видованског насеља иде у рит. Устава је постављена већ, да би спречила притицање воде из Рита. Пумпу није
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потребно постављати. За време опасности од поплаве поставиће се једна пумпа.
Алимпије Поповић, члан прош. Савета, констатује, да
се и овај предлог гр. Савета не поклапа сасвим са предлогом
економског одбора. У одбору је речено, да се има осудити рад
г.г. Мите Клицина, Др. Јефте Поповића и Стевана Бркића,
који су били дошли са депутацијом и издејствовали, да се
промени правац друге одбранбене линије долме противно
решењу прош. гр. Савета и тиме проузроковали граду неоправдане издатке.
После овога је предлог економског одбора једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет узима на знање, да је један
део II. обранбене линије поред Темеринског друма премештен
(и одудара од првобитног пројекта) са терена иза кућа на ниже лежећи терен услед протеста свих кућевласника с десне
стране Темеринског друма и одобрава накнадни кредит за
изградњу II. обранбене линије у износу од 49.287.22 динара.
Као покриће овога вишка трошкова има се употребити
кредит од 20.000 динара. „Уређење Темеринског друма и
одстрањивање привременог насипа са банкета Темеринског
друма“, који је кредит са решењем Проширеног гр. Савета
бр. 274/адм.38240/926. одобрен и који је рад према условима лицитације скопчан био са изидањем II. одбранбене линије, јер је материјал привременог насипа употребљен у нови
насип. Остатак од 29.287.22 дин. има се покрити из партије
XV. позиције 3. изградња нових уличних путева, насипање
улице иза Творнице Плина.
Установивши чињеницу, да је промена оргиналне основе услед које се повећала кубатура, издатци овог насипа,
извршени мимоилажењем прописаног пута а по тражењу гр.
представника Мите Клицина, Др. Јефте Поповића и Стевана
Бркића, наређује се гр. Савету, да у будуће на основу интервенције гр. представника не изврши никакве промене на
одобреним основама.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 301.
адм. 32742, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету исплате хонорара гр. експертима за рад око израде накнадног уговора о концесији склопљен са електричним д.д.
Миливој Матић, члан прош. Савета, предлаже, да молитељи образложе свој рачун према тарифи инжињерске коморе.
Тако образложен рачун доставе инжињерској комори на мишљење и онда да га одбор установи.
После овога је предлог гр. Савета допуњен предлогом
Миливоја Матића примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада на основу мњења
економског, финансијског и правног одбора решава, да се
позову градски експерти инж. Славко Бокшан и Лазар Поповицки, да свој рачун за наплату хонорара за рад око установљења накнадног уговора о концесији и о употреби земљишта
склопљен са електричном централом д.д. у Н. Саду образложе према табели инжињерске коморе и овај рачун поднесе
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инжињерској комори на мишљење.
Уједно се одређује одбор од 5 члана из прош. гр. Савета,
који ће установити величину исплате, те извештај поднети
прош. гр. Савету на одобрење.
У овај се одбор изашаљу ови чланови прош. гр. Савета.
1.) Лазар Савков,
2.) Вилим Вајс,
3.) Др. Васа Могин,
4.) Алимпије Поповић,
5.) Живорад Богдановић.
О томе се гр. Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 302.
адм. 32737, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одобрења услова лицитације за насипање улице иза Творнице Плина, који
су радови предвиђени у прорачуну домаће благајне за годину 1927. под позицијом XV/3.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет одобрава предрачун, планове, услове и оглас јавне усмене лицитације за насипање улице иза Творнице Плина.
Овлашћује се гр. Савет да усмену лицитацију одржи и
према исходу исте најповољнијем нудиоцу рад изда. Као покриће овог рада служи кредит на позицији XV/3. „Изградња
нових уличних путева, насипање улице иза Творнице Плина“
прорачун дом. благајне за 1927. у своти од 168.000. –
О томе се гр. Савет ради даљег поступка изводом из
записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 303.
адм. 28857, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету жалбе Јована Николића против
решења прош. гр. Савета бр.189/адм.22711 од 1927. којим
је обављен избор Управног и Надзорног Одбора Градске Штедионице.
Своју жалбу образлаже тиме, што решење о избору Управног и Надзорног Одбора Градске Штедионице није донесено
над половичном већином чланова проширеног Градског Савета те што исто решење није донесено поименичним гласањем,
као што прописује §.31. статута муниципалног града Новог
Сада о установљењу уређењу и пословању Градске Штедионице.
Извештај заменика градског главног правозаступника
Др. Арсена Милутиновића, да је жалба Јована Николића
умесна и на Закону основана, јер избор Управног и Надзорног Одбора Градске Штедионице обављен 19. маја 1927 год.
с обзиром на прописе штатута о гр. Штедионици није правоваљан, јер у скупштини том приликом није била присутна
надполовична већина. (Од укупног броја градских представника који чини 113 било је према скупштинском записнику
присутних свега њих 52, дакле за 5 мање) и што избор није
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обављен по именичним гласањем као што то прописује §.31.
Штатута о гр. Штедионици.
Повређен је надаље §.34. Град. Орг. Статута, јер скупштински записник односно закључак није у смислу прописа
наведеног §-а. као закључак од опште важности на уобичајен начин обнародован.
У погледу имовинске отштете изабраног Управника
Градске Штедионице Савет града Новог Сада не терети одговорност, јер закључак није правомоћан.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет ставља ван крепости и проглашава неважећим скупштински закључак донесен 19. маја
1927. год. под бр. 189/22711 од 1927. год., а који говори о
избору Управног и Надзорног Одбора гр. Штедионице из
разлога наведених у правном мишљењу зам. гр. гл. правозаступника Др. Арсена Милутиновића.
Осим тога се проглашује, као неважеће и ништавно и
решење Управног Одбора Градске Штедионице од 26. јуна
1927. год., којим је изабран за управитеља Градске Штедионице Иван Милин.
О томе се гр. Савет даљег поступка ради изводом из записника извештава.
Број. 304.
адм. 15412, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 18. Јула о.г. подноси
свој предлог у предмету молбе Радивоја Бокшана, градског
саветника у којој моли исплату разлике од 1000. – динара
припомоћи на одело.
Молитељ образлаже своју молбу тиме, што је он кроз 5
година добијао на темељу скупштинских одлука у име паушала на одело исто онолику своту, као ожењени градски чиновници, јер има преко 10. год. службе, као што то предвиђају
дотична скупштинска решења.
Економски, Финансијски и Правни Одбор у седници
својој одржаној 16. јула т.г. није усвојио односно није предложио на усвајање молбе молитеља.
Градски Савет предлаже проширеном Градском Савету
нека изрече као
ОДЛУКУ
да молбу молитеља Радивоја Бокшана, градског саветника усваја и решава, да му се замољена диференција од
1000. (једнахиљада) Динара исплати и то на терет партије
III. парт. Одело и припомоћи на одело гр. чиновницима и
послужитељима с тиме, да уколико би се упућивањем на
исплату ове разлике молитељу настало прекорачење те партије оно би се имало покрити путем вирмана, крајем прорачунске године.
РАЗЛОЗИ:
И ако за доношење овог решења нема позитивна основа оно се ипак донело на основу досадање праксе, која је при
решавању овакових и сличних питања важила, као стална
пракса (обичајно право) а на основу начела, да се ни једном
чиновнику до тада уживане принадлежности имају смењивати без неке нарочите кривице његове.
Тим пре би се ово начело могло бранити онда, када је
наступио случај, да су се нарочито побољшале животне прилике. У прилог овога решења иде и та околност, да од године
1922. – када је донесено скупштинско решење број 52/95071922 да се и нежењеним градским чиновницима ако имају,
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преко 10. год. службе исплаћује паушал на одело у истој своти, као ожењенима, стално се исплаћивао овај паушал неожењенима градским чиновницима са преко 10. год. службе, као
и ожењенима.
Веља Миросављевић члан прош. Савета, изјављује, да
не прима предлог гр. Савета већ је за предлог економског
одбора.
Др. Бранко Борота, градски начелник, вели, да код чиновника, чија егзистенција у данашње доба није осигурана
ни у времену, ни материјално, се изродило начело, да се берива чиновника без разлога не смањују. Припомоћ на одело
је установљена 1922. године и то тако да се нежењеним чиновницима са више од 10 година службе изједначе са ожењенима. Пошто се од тог доба нису промениле економске
прилике, то неби требало ни смањити висину првобитно одређене припомоћи на одело. Истина стоји и то, да припомоћ
на одело не спада у сталне принадлежности, већ се установљавала сваке године са прорачуном. Не ради се овде о новцу
већ о начелу.
Дака Поповић, члан прош. Савета, изјављује, да је против предлога гр. Савета а за предлог економског одбора. Данас се већ стабилизује динар, те нема разлога, да се одобравају ванредне помоћи на рачун скупоће.
После овога је према говорницима установљено, да је
већина против предлога Градског Савета, дакле за предлог
економског одбора и према томе
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет одбија молбу Радивоја Бокшана,
гр. саветника ради исплате, разлике припомоћи на одело за
1927. год. у 1000 дин. као неумесну, јер припомоћ на одело
не спада у сталне принадлежности градских службеника већ
је установљена за сваку годину посебно.
О томе се извештава гр. Савет и молитељ Радивој Бокшан гр. саветник.
Број. 305.
После дневнога реда са дозволом прош. гр. Савета је
Веља Миросављевић, члан прош. Савета, приговорио, да је
позив на данашњу гл. скупштину добио данас у ½ 12 сати.
Према статуту се имају позиви издати 48 сати унапред а то
је потребно, да се чланови прош. Савета могу о појединим
предметима информисати.
Миливој Матић, члан прош. Савета, вели, да би седнице одбора требало држати после подне и да се у позивима
назначи где се могу добити потребне информације.
Др. Бранко Борота, градски начелник, изјављује, да су
скупштински позиви издати још у суботу. Случајно је у отправништву приликом адресирања позива, изостављена
једна страна именика чланова прош. Савета, што је данас
пре подне примећено те су позиви накнадно издати, најстрожије је наредио, да се на рад има обратити пажња. Што се
тиче одборских седница изјаљује, да ће у будуће седнице одбора по жељи чланова прош. Савета- сазвати за после подне.
РЕШЕЊЕ:
Одговор г. градског начелника се узима на знање.
Број. 306.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпљен председник Др. Бранко Борота затвара за данас сазвану
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редовну скупштину, и за оверовљење записника позива
Алимпију Поповића, Стевана Видака и Стевана Јоница,
чланове прош. Савета, које ће се извршити 23-ег. јула 1927.
год. у ½ 12 сати пре подне у бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 23-ег. јула 1927 год. у ½ 12 сати пре подне са исправком у решењу
зап. број 288/1927.

Никола Лебхерц с.р.
Перовођа

Др Бранислав Борота с.р.
Председник.

Стеван Видак с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета Града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 25. Августа 1927. год.
Председник: ДР. БРАНИСЛАВ БОРОТА
градски начелник
били су:
Од стране Градског Савета: Јован Лакић, вел. бележник, Стојан Стакић, гр. Саветник, Миливој И.
Вучетић, гр. Саветник, Др. Гига Марковић, гр. Саветник, Никола Плавшић, гр. Саветник, Др. Душан
Поповић, гр. правозаступник, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гр. гл. физик,
Аладар Тришлер, зам. гр. рачуновође, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође, Јосип Пајц, гл. благајник, Стеван
Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Ранко Славнић, гр. гл. архивар, Никола Лепхерц,
гр. подбележник, Ранко Травањ, гр. подбележник, Павле Инђић, сир. старалац.
Од стране муниципалног већа: Јован Абрахам, Милош Асурџић, Карло Ашенбренер, Аћим Богдановић, Живорад Богдановић, Велимир Бугарски, Др. Карло Вагнер, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Лаза Васић,
Ђура ст. Варшањи, Стеван Видак, Влада Влашкалић, Ђорђе Гачулић, Стеван Герих, Мита Грујић, Младен
Димитријевић, Јоца Ђорђевић - Сешин, Бернат Ернст, Миша Жикић, Паја Ст. Јаковљевић, Др. Ђура Јовановић, Стеван Јониц, Јосип Јухас, Др. Армин Касовиц, Радован Каћански, Ђорђе Книпл, Живко Козаров,
Мартин Комлош, Александар Крстић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг, Др. Коста Мајински, Др. Радослав Марковић, Миливој Матић. Милорад Матић, Стеван Мијатовић, Фрања Микић, Гавра Милак, Јован
Милак, Ђорђе Михајловић, Ваја Мишковић, Младен Могин, Др. Славко Могин, Милан Могић, Пера Палковљевић, Јоца Перваз, Душан Перлић, Паја Пљачкић, Милан Попов, Др. Милорад Попов, Алимпије
Поповић, Дака Поповић, Рацко Поповић, Стеван Поповић, Цвета Продановић, Бела Профума, Др. Миша
Рајковић, Јован Ст. Сабо, Лазар Савков, Др. Јован Савковић, Милан Саратлић, Арнолд Секељ, Коста
Симин, Никола Сланкаменац – Томанијин, Петар Сланкаменац – Томанијин, Жарко Слепчевић, Милутин
Стојковић, Милан Суботин, Паја Теодоровић, Максим Тепавац, Васа Тимаров, Др. Славко Ћирић, Фрања
Цидлик.
Бележи: НИКОЛА ЛЕПХЕРЦ, гр. подбележник.
Број. 307.
Председник г. Др. Бранислав Борота, гр. начелник поздравивши присутну гг. чланове проширеног градског Савета, отвара за данас исправно сазвату редовну главну скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење записника поверава Николи Лепхерцу гр. подбележнику.
Узима се на знање.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 308.
адм. 35622, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету отписа Министарства
Унутрашњих Дела, Оделења за Банат, Бачку и Барању под
бројем 13743. од 8. августа 1927. којим доставља скупштинско решење проширеног градског савета број 135 адм. 8505,
14417 од 1927. о измењеним и допуњеним §§. 213, 217, 218
и 219. градског организационог статута.
Предлог гр. Савета је једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет проглашава горе споменут
по Министарству Унутрашњих Дела одобрене и потврђене
допуне и измене градског организационог статута у смислу
§.11. XXI. зак. чл. из год. 1886. тако, да ће исте 30. дана након проглашења ступити на снагу.
О чему се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 309.
Градски начелник Госп. Др. Бранислав Борота подноси
свој извештај о раду градске Управе у месецу јулу 1927. године.
Бернат Ернст, члан прош. Савета, вели, да би овако
опсежне и важне извештаје градског начелника требало претходно умножити и разделити, да би се могли проучити.
У другом реду скреће пажњу на скупоћу, која из дана у
дан бива све јача, те мисли, да редарствена вел. капетанија
примењује најстрожије одредбе закона о сузбијању скупоће.
Др. Нандор Лустиг, члан прош. Савета, упозорава на
изградњу приступа, мосту са Петроварадинске стране, чија
изградња још није отпочела.
У интересу унапређења градње у мостобрану предлаже,
да се из грунтовнице брише право суперфицијеса војног
ерара са овога земљишта, јер то нема никакве вредности за
државу.
РЕШЕЊЕ:
Извештај градског начелника о раду градске Управе за
месец јули се једногласно узима на знање.
Број. 310.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету избора заменика председника, чланова и њихових заменика бирачких одбора према
члан. 53 и 54 зак. о избору народних посланика.
На жељу проширеног градског Савета је гл. скупштина
претворена у конференцију ради састављања списка лица,
која да се изаберу.
Након конференције је градски начелник поново отворио гл. скупштину и предао реч Др. Михајлу Рајковићу, који
је изнео споразумни предлог конференције, који је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада бира на основу чл.
53 и 54. закона о избору народних посланика за свако гласачко место по једног зам. председника, члана и по једног
зам. члана бирачког одбора и то:
1.) За заменика председника бирачког одбора Јована
Лакића, за I. гласачко место
2.) Стојана Стакића за II. гласачко место.
3.) Миливоја Вучетића, за III. гласачко место.
4.) Николу Плавшића за IV. гласачко место.
5.) Др. Петар Адамовић за V. гласачко место.
6.) Ранко Славнић за VI. гласачко место.
7.) Жарко Слепчевић за VII. гласачко место.
8.) Инж. Лазар Савков за VIII. гласачко место.
9.) Др. Ђура Јовановић за IX. гласачко место.
10.) Др. Васа Могин за X. гласачко место.
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11.) Димитрије Коњовић за XI. гласачко место.
12.) Др. Гига Марковић за XII. гласачко место.
2.) За чланове бирачког одбора:
1.) Рацко Поповић за I. гласачко место.
2.) Паја Ст. Јаковљевић за II. гласачко место.
3.) Милош Асурџић за III. гласачко место.
4.) Мита Мунћан за IV. гласачко место.
5.) Милан Суботин за V. гласачко место.
6.) Милан Попов за VI. гласачко место.
7.) Мита Грујић за VII. гласачко место.
8.) Влада Влашкалић за VIII. гласачко место.
9.) Мартин Колмош за IX. гласачко место.
10.) Милош Жикић за X. гласачко место.
11.) Милан Могић за XI. гласачко место.
12.) инж. Миливој Матић, за XII. гласачко место.
3.) За заменике чланова бирачког одбора:
1.) Лазар Васић за I. гласачко место.
2.) Пера Сланкаменац за II. гласачко место.
3.) Васа Тимаров за III. гласачко место.
4.) Јоца Перваз за IV. гласачко место.
5.) Коста Симин за V. гласачко место.
6.) Стеван Мијатовић за VI. гласачко место.
7.) Ваја Мишковић за VII. гласачко место.
8.) Илија Крстић за VIII. гласачко место.
9.) Младен Продановић за IX. гласачко место.
10.) Милорад Матић за X. гласачко место.
11.) Пера Јовановић за XI. гласачко место.
12.) Ђорђе Книпл за XII. гласачко место.
О овоме се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Ђула Киш, зам. гл. рачуновође.
Број. 311.
адм. 35287, 37319, од 1927.
Градски Савет подноси извештај, да је члан Управног
Одбора градске Штедионице госп. Миливој Матић, инж. и
чланови Надзорног Одбора г.г. Светислав Летић и Милутин
Стојковић поднели оставку на чланству и уједно предлаже,
да се на њихово место изаберу нови чланови.
Пошто чл. 31 статута гр. штедионице прописује, да се
избор чланова Управног и Надзорног Одбора има изабрати у
скупштини прош. Савета када су присутни више од половине
чланова прош. Савета, то је председник одредио пребројавање присутних чланова проширеног Савета, те је установљено,
да има 80 присутних.
РЕШЕЊЕ:
Пошто проширени Савет града Новог Сада има 183 члана а присутно је само 80 чланова то се избор некојих чланова Управног и Надзорног Одбора градске Штедионице није
могао обавити у смислу чл. 31 односног статута.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Др. Глиша Марковић, градски саветник.
Број. 312.
адм. 27366, 27144, 31647, 32495, 32680, 34133, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и прав-
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ног одбора – свој предлог у предмету дописа Дирекције Државних Жељезница у Суботици, број 33005/од 7. јула т.г. у
којем моли, да јој Градски Савет прода један комплекс градског земљишта у близини Футошког пута, у површини од 2300
кв. хв. а које је у приложеном ситуационом плану II. означено
у сврху изградње жељезничке колоније у Новом Саду.
Стеван Видак, члан прош. Савета, пита да ли има град
и архитектонских прописа за градњу кућа и да ли ће се ова
зграда, која ће бити на улазу града, укусно изградити.
Никола Плавшић, техн. саветник, вели, да градски грађевински статут не предвиђа никакве прописе за архитектуру зграда, већ само у погледу висине. На овоме месту мора
зграда бити најмање једноспратна. Дозволу за градњу даје
градски Савет.
Др. Ђура Јовановић, члан прош. Савета, у вези са овим
предметом моли, да се земљиште где је сада градинарска
школа резервише за проширење држ. болнице.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског одбора, с обзиром да није у
могућности, да Дирекцији Државних Жељезница у Суботици
прода у сврху изградње жељезничке колоније земљиште, које
је у приложеном ситуационом плану под II. означено, пошто
је исто уступљено решењем бр. 23647/923 Градинарско-Цвећарској Школи, а желећи да изаће у сусрет оправданој
молби Жељезничке Дирекције нуди истој тражену површину
т.ј. 2300 кв. хвати градског земљишта код новосадске жељезничке станице и електричне централе, (где се сада налази
барака). Са обзиром да се зграде имају подићи према одредбама регулационог плана и градског грађевинског Штатута.
Куповну цену поменутог земљишта установљава Градски
Савет у своти од 60 (шестдесет) динара по једном кв. хвату.
О овоме се има известити Жељезничка Дирекција.
Број. 313.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету молбе жељезничарских
намештеника ради додељивања плацева иза Каменичке капије.
РЕШЕЊЕ:
Овај се предмет скида са дневнога реда данашње гл.
скупштине.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 314.
адм. 28241, 29463 од 1926, 6484/адм. 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора извештај градског рачуноводства, да је на терет
Катице Ненадовић прописана свота од 1.200. – Динара, у име
употребе тротоара испред њезине буде у градском шеталишту.
Молба Катице Ненадовић, у којој моли, да се свота отпише из разлога, што никад није пред својом будом постављала столове.
Извештај градске редарствене капетаније и градског
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потрошаринског звања, да Катица Ненадовић није никад
постављала столове испред своје буде.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
На основу горњих извештаја, а по саслушању мњења
економског и финансијског одбора, Проширени Градски
Савет решава, да се свота од 1.200. – Динара (словом: једнахиљададвестотине динара) која је одлуком градског савета
број 13.956/адм.1923 г. на терет Катице Ненадовић власници буде у градском шеталишту прописана, отпише на терет
непредвиђених издатака.
РАЗЛОЗИ:
Пошто Катица Ненадовић није никада пред својом будом постављала столове.
О томе се градски Савет ради даљег поступка изводом
из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. саветник.
Број. 315.
адм. 33886 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе становника Цара
Душана улице, у ствари смештања Електричних лампи за
осветљење леве стране улице.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог градског Савета и решава, да се на левој и десној страни улице
Цара Душана поставе 15 (петнајст) комада јавних електричних светиљки.
Упућује се градски Савет да те лампе у смислу 3. и 11.
§§. концесионог уговора склопљеног са Електричном Централом наручи, и да трошкови за струју у износу од годишње
3386 динара и 25 пара стави у прорачун за 1928 год.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број. 316.
адм. 34784 од 1926, 4555, 6710, 16743, 34232, 36215 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету изградње тротоара у Раденичкој, Шумадијској улици и улици
поред Творнице порцелана, тротоара из бетонских плоча на
левој страни Цара Душана улице и у споредним улицама с леве стране ове улице према молби интересаната на основу 10.
§-а. правилника о изградњи и одржавању тротоара у граду.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет решава, да се изгради:
1.) Тротоар из асфалта у Раденичкој улици са леве стране од Сремске улице до улице поред Браћа Крамера; с десне
стране од Сремске улице до улаза у Творницу сапуна; у Шумадијској улици с десне стране од Мавра Дајча до ћошка ове
улице; у улици поред Творнице порцелана с десне стране од
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Шумадијске улице, до улице, која води према Кланици и са
леве стране испред Творнице порцелана и Творнице конзерви „Кулпин“. На Малом Лиману пред блоковима XXV. и XXXII.
на источној и западној страни и то од угла кућишта Стеве
Радивојевића до Радничке улице.
2.) Тротоар из добро печених цигаља у Цара Душана
улици с леве стране од Сарајевске улице до парцеле бр. 20 и
у споредним улицама с леве стране Цара Душана улице,
Проширени Градски Савет одобрава лицитационе услове и
упућује Градски Савет, да офертуалну лицитацију одржи и
према исходу исте ове радове изда.
О томе се Градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 317.
адм. 34581 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету расписа лицитације за зидање двеју градских цедуљарница на Футошком и Темеринском друму.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ.
Проширени Градски Савет на предлог градског Савета
а по саслушању мњења економског, финансијског и правног
одбора усваја поднешени лицитациони елаборат за зидање
двеју градских цедуљарница на Футошком и Темеринском
друму.
За зидање цедуљарница на Темеринском и Футошком
друму мења се одлука проширеног градског Савета бр. 138.
адм. 24052 од 1927. год. с тим да као покриће издатака служи сума од 100,000 динара у предрачуну домаће благајне за
1927. год. а вишак од 60,150 динара и 84 пара има се покрити позајмицом из основног фонда.
Разлози:
Пошто је решено да се старе зграде цедуљарница не
руше и стари материјал не употреби за зидање нових зграда
већ се старе цедуљарнице имају употеребити за друге градске сврхе, то зидање цедуљарница из посве новог материјала
оправдава горе назначене више издатке од 20.150 дин. и 84
паре. Услови за зидање су следећи:
I. Услови Лицитације.
1.) Рок за извршење посла је 90 календарских дана.
2.) Предузимач је дужан придржавати се ових услова
као и општих услова ка. бр. 308,30 од 20. новембра 1922.
год. које прописује Министарство Грађевина.
3.) У колико предузимач у одређеном року од 90 календарских дана не доврши посао плаћаће уговорну казну за
сваки дан задоцњења 300 динара.
4.) Наплата ће се извршити након прописано изведеног
посла, односно 40% за време рада када је зграда под кровом,
што ће по градском Савету изаслата комисија утврдити.
5.) За време градње надзор ће водити надзорни од града одређени инжињер, који ће водити бригу да се услови испуне.
6.) Враћање кауције обавиће се кад суперколаудациона
комисија зграду за цедуљарницу прегледа и прими као исправну а најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана, када се
зграда завршена преда колаудационој комисији.
7.) У случају спора надлажан је Срески Суд у Новом Саду.
8.) У колико се посебан уговор не склопи важе услови
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као уговор.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број. 318.
адм. 13770, 31883, 32494, 34522 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мњења заједничке седнице економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету дозиђивања кућа на насељу код Шулцовог млина, које су засуте.
Градски Грађевински одељак дао је становницима горњег насеља у своје време потребне висине за изградњу кућа,
али се они нису тих прописаних висина придржавали приликом зидања из разлога што нису имали зато довољно материјалних средстава, пошто би им зидање при одржавању прописаних висина знатно скупље стало. Пошто је после рата
била велика криза у становима и сам град није строго спровађао одредбе штатута код зидања кућа на периферији града,
само да би се тим више зидало. Материјалне прилике града
нису пак дозвољавале да регулацију насеља изврши раније,
те је тако ова регулација проведена тек након што су све куће биле изграђене. Како су ове куће већим делом од набоја
то би засипањем долњега дела кућа ове зграде постале скроз
влажне и неподесне за становање, зато је оправдано да град
овим сиромашним својим грађанима изађе у сусрет и ове
куће према новој регулацији оправи. Из ових разлога је већ
17. јуна 1927. год. под бројем 239. главна скупштина донела
решење које се има надопунити.
Стеван Вагнер члан прош. Савета, вели да је ствар у
одбору била сасвим друкчије приказана наиме, да су криви
сами градитељи, који су решењем били позвати, да приме
нивелациону линију и нису то учинили, према томе би била
кривица њихова а не града те откуд долази сада грађанство,
да буде оптерећено једним издатком због кривица других.
Дака Поповић, члан прош. Савета, је такођер против
предлога, јер може послужити као хрђав преседан. Предлаже,
да се претходно испита како је дошло до потребе да се дижу
на Видовданском насељу засуте куће. Такови случајеви биће
више, када се евентуално и хрђава нивелата да.
Стеван Вагнер, члан прош. Савета, вели да одлука пређашњег прош. Савета о накнади штете за засуте куће не може се сматрати одлуком, јер нема свога битног састојка а то
је код одређења издатка није наведена партија покрића.
Никола Плавшић, техн. Саветник, разлаже, да становници нису криви што су им куће засуте. Приликом издељивања плацева није се чекало, док се терен изнивелише већ се
само журило са раздеобом и људи су ту одмах градили куће
и код оних у низини није се могло тражити, да издају много
више за изградњу темеља, јер би се тиме онемогућила градња.
Сврха је пак била, да се дође до што више станова и да се
сиротињи помогне. Приликом високе воде дошао је овај део
Видовданског насеља под воду, ту је било онда легло разних
заразних болести, јер је устајала вода кужила ваздух. Зато се
град одлучо да ниски део насеља заспе и тако су молитељима
куће засуте, не њиховом кривицом. Кривица је, да су се стварала насеља без претходне регулације.
Алимпије Поповић, члан прош. Савета, предлаже, да се
одреди покриће, када је већ решено да се одобри отштета, у
предложеној своти, и то да молитељима без обзира, да ли ће
то бити довољно за подизање засутих кућа или не. Уједно
предлаже, да се испита како је дошло до тога, да су ове куће
засуте.
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Дака Поповић, члан прош. Савета се придружује предлогу предговорника с напоменом, да се у будуће не дозволи
подизање насеља на терену, који још није нивелисан.
Према томе је предлог градског Савета допуњен предлогом Алимпија Поповића једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет расмотривши предлог градског Савета одобрава становницима улице иза Шулцовог
млина чије су куће затрпане према исказу градског грађевинског одељка, своту од 50.871. динар и 25 пара словом:
педесетхиљадаосамстотинаседамдесетједан динар и 25 пара,
која се свота има покрити из партије непредвиђених издатака. Уколико би настало прекорачење те партије има се ово
прекорачење покрити крајем прорачунске године из уштеде
путем вирмана.
Уједно се позива градски Савет, да извиди и овамо поднесе извештај услед чега је дошла потреба, да се подигну куће, које су засуте на насељу иза Шулцова млина.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Др. Глиша Марковић, градски саветник.
Број. 319.
адм. 7033 од 1927. 31700 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Др. Владимира Белајчића, председника Окружног Суда новосадског становника у којој моли, да му Градски Савет одобри накнадну уплату
куповнине за додељени му плац.
Стеван Видак, члан прош. Савета, вели, да је код овога
предмета важно питање, до када има да се изграде куће.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да је
крајњи рок за изградњу кућа 31.XII.1930. год. Када су се плацеви делили онда је било говора, да ће се основати чиновничко удружење за изградњу кућа. После је кредит поскупио и
чиновници нису могли градити. Сада би могли опет чиновници градити себи куће, јер су се кредитне прилике побољшале.
Код молитеља је сигурно, да неће спекулисати, зато је градски
Савет предложио, да се молбе уваже.
Жарко Слепчевић, члан прош. Савета, вели, да је са деобом градске земље дошло већ до апсурдности. Деле се велики
плацеви. Вероватно се није водило рачуна о томе колика је
површина потребна за мање плацеве. Да је то тако види се и
по томе што чиновници моле дозволу, да могу продати половину свога плаца. Зато предлаже, да се молитељима одобри
само половина плаца за који су платили куповнину.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да се
плацеви испод 200. кв. хв. не могу делити.
Предлог предговорника могао би се применити само на
плацеве изнад 200. кв. хв. земље.
Миливој Матић, члан прош. Савета предлаже, да се за
једно кућиште не да више од 400 м2. Погрешка је била, да
су дељени велики плацеви. Наш грађевни ред предвиђа најмању површину кућишта од 300 м2. Предлаже, доношење
начелног решења да се чиновницима, којима се дају плацеви
по ниској цени, не продају веће парцеле него што је градским
грађевинским статутом прописано за најмање површине.
Никола Плавшић, техн. саветник, вели, да су најмање
површине разно одређене према блоковима. Поред површине
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долази у обзир, још ширина уличног фронта и дубина плацева.
Дака Поповић, члан прош. Савета, вели, да би на Лиману требало прво одредити какав ће карактер града бити
ако ће се одредити за чиновничку колонију онда се могу
определити и мањи плацеви, али није за то, да се продају
сасвим мали плацеви. Мишљења је, да би ово цело питање
требало изнети пред један стручан одбор.
Др. Радослав Марковић, члан прош. Савета, вели да је
са правног гледишта престао уговор о продаји плаца између
града и молитеља. Садашња њихова молба има се сматрати
новом молбом ради продаје плаца и град има права определити сасвим нове услове па и цену. Говори зато, јер има још
много молитеља, који су у истом положају.
Дака Поповић, члан прош. Савета, вели, да поводом
нових молби ради продаје плаца треба исправити раније
погрешке. Држи, да ће молитељи пристати, да им се прода
само половина пређашњег плаца. Тиме би се сматрало, да су
својим обавезама задоста учинили а са другом половином
плаца ће град слободно располагати.
После овога је Миливој Матић изјавио, да одустаје од
свога предлога.
Пошто је било два предлога то је председник ставио на
гласање, прво предлог градског Савета а затим предлог Жарка Слепчевића, који је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја делимично молбу Др.
Владимира Белајчића, председника Окружног Суда у Новом
Саду и уступа половину плаца, који му је продат решењем
градског Савета од 15. јануара 1924. број 34449/адм. 1923.
на путу, који води на „Штранд“ купатило у блоку 2. парцелу
2. у површини од 375 кв. хв. Услови постављени код продаје
целог плаца важе и за овим решењем уступљену његову половину.
О томе се градски Савет и молитељ извештавају.
Број. 320.
адм. 7068 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мњења економског, финансијског и правног
одбора – свој предлог у предмету молбе Станимира Белеслијина држ. правозаступ. новосадског становника у којој моли,
да му Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за
додељени му плац.
Пошто је овај предмет заједно расправљан са пређашњим под бројем 319/скуп.зап. 1927. то је заједно стављен
био на гласање, те је у смислу предлога Жарка Слепчевића
једногласно прихваћено ово
РЕШЕЊЕ:
Проширени градски Савет усваја делимично молбу
Станимира Белеслијина, држ. правозаступника и уступа му
половину плаца, који му је предат решењем 20700/адм. 1922.
на путу, који води на „Штранд“ купатило у блоку XXIII. парцелу 139. у површини од 288 кв. хв. Услови постављени код
продаје целог плаца важе за овим решењем у ступљену његову половину.
О томе се градски Савет и молитељ изводом из записника извештавају.
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Број. 321.
адм. 31323, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Ђоке Петровића
школског надзорника новосадског становника у којој моли,
да му Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за
додељени му плац.
Пошто је овај предмет заједно расправљан са пређашњим под бројем 319/скуп.зап. 1927. то је заједно стављен
био на гласање, те је у смислу предлога Жарка Слепчевића
једногласно прихваћено ово
РЕШЕЊЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског, финансијског Одбора усваја молбу молитеља Ђоке
Петровића школског надзорника и дозвољава му, да заосталу куповнину за плац у малом лиману блок XIII парц. 7. у износу од 830 Динара (словом: осамстотинатридесет) динара,
може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући
од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је молитељ услед опште економске и финансијске кризе није био у могућности на време
се одазвати својој платежној обавези.
О томе се градски Савет и молитељ изводом из записника извештавају.
Број. 322.
адм. 35468 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Јакоба Милера проф.
држ. трг. школе новосадског становника у којој моли, да му
Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Пошто је овај предмет заједно расправљан са пређашњим под бројем 319/скуп.зап. 1927. то је заједно био стављен на гласање, те је у смислу предлога Жарка Слепчевића
једногласно прихваћено ово
РЕШЕЊЕ:
Проширени градски Савет усваја делимично молбу Јакова Милера професора држ. трговачке школе у Новом Саду
и уступа му половину плаца, који му је продат решењем под
бројем 74/адм.7088, 1799 од 1922. на путу, који води на
„Штранд“ купатило у блоку 4 парцела 14 у површини од 375
кв.хв. Услови код продаје целог плаца важе и за овим решењем уступљену његову половину.
О томе се градски Савет и молитељ изводом из записника извештавају.
Број. 323.
адм. 27476 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Павла Бобака у којој моли, да може продати свој плац, који се налази, иза Каменичке капије парцела број 9. у површини од 319 кв. хв. и
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кућу саграђену на основу грађевне дозволе бр. 8229 адм. 1925.
Лука Жикић, члан прош. Савета, предлаже, да се најстрожије поступи према онима, који спекулишу са својим плацевима, чим покуша, да прода празан плац, да му се одузме.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, разлаже, да
је у решењу о продаји плацева чиновницима изречено, да
празан плац не могу продавати без дозволе прош. Савета.
Овоме услову додало је Мин. Унутраш. Дела још и тај: да се
плацеви не могу продавати још 5 година након изградње куће. У изнимним и оправданим случајевима се то одобравало
као н.пр. удовицама чиновника, оним чиновницима који су
премештени из Новог Сада. Продају плаца пре одобрења не
може град контролисати, а без одобрења не може нов купац
пренети плац грунтовно на себе.
Живорад Богдановић, члан прош. Савета, наглашава,
да је решавање појединих молби врло важно, јер оно служи
као председан за будуће случајеве. Предлаже, да се прво поставе здрави принципи и онда донесе генерално решење.
Ако се заступа интересе града онда се мора поступити као
што предлаже Лука Жикић. Као градски представник мора
овако да мисли, поред свега тога, да су чиновници економски потиштени.
Др. Радослав Илијћ, члан прош. Савета, вели, да град
има права, да решава појединачне молбе уважавајући њихове разлоге или не.
Влада Влашкалић, члан прош. Савета, је за то, да се
одобри продаја плаца оним чиновницима, који су почели да
граде па услед непредвиђених разлога не могу да доврше.
Није право, да им пропадне уложени новац. Главно је, да је
кућа саграђена.
Стеван Видак, члан прош. Савета, моли, да се доврши
дебата по овоме предмету, јер има још 18 тачака на дневноме реду. Предлаже, да се молбе одобре, јер су куће изграђене
и тиме је постигнута сврха продаје плацева а наиме, да се
ублажи оскудица станова.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, по саслушању економског, финансијског Одбора усваја молбу молитеља Павла
Бобака и изнимно му додељује дозволу, да може продати један део свог плаца који се налази иза Каменичке капије, од
парцеле број 9. топ. бр. 5064/84 самостално кућиште бр. 44/б.
у површини од 113 кв. хв. као и кућу саграђену на истом
плацу.
Упућује се према томе град. фискал, да приликом преписа ове некретнине у грунтовници води бриге, да се брише
ограничење садржано у решењу о продаји овог земљишта,
према којем се плац може продати тек после 5 година након
извршене градње.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Градски Савет дозвољава продају горепоменутог плаца и куће саграђене на истом плацу из разлога
што се је молитељ услед градње задужио, те услед опште
економ. и финанс. кризе није био у стању да се одазове својим платежним обавезама.
О овоме се извештавају молитељ и Градски Савет изводом из записника.
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Број. 324.
адм. 33915 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Михајла Шашкијевића грађ. инсп. у пензији у којој моли, да може продати свој
плац, који се налази иза старе чинов. насеобине парцела број
11. у површини од 255 кв. хв. и кућу саграђену на основу
грађевне дозволе број 4629. адм. 1927. год.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, по саслушању економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Михајла Шашкијевића и изнимно му додељује дозволу, да може
продати свој плац који се налази иза старе чинов. насеобине
парцела бр. II. у површини од 255 кв. хв. као и кућу саграђену на истом плацу.
Упућује се према томе град. фискал, да приликом преписа ове некретнине у грунтовници води бриге, да се брише
ограничење садржано у решењу о продаји овог земљишта,
према којем се плац може продати тек после 5. година након
извршене градње.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава продају
гореспоменутог плаца и куће саграђене на истом плацу из
разлога што се молитељ услед градње задужио, те услед опште
економ. и финансијске кризе није био у стању да се одазове
својим платежним обавезама, а и одселио се из града Новог
Сада.
О овоме се извештавају молитељ и градски Савет изводом из записника.
Број. 325.
адм. 12182, 28606 31154, 32856, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе „Икарус“ а.д. творнице аеро – и хидроплана у Новом Саду, да јој Градски Савет
прода на вечито или изда под закуп на 25 година 1818 кв.
хвати градског земљишта.
Др. Славко Ћирић, члан прош. Савета, наглашава важност авијација за одбрану земље. И из локалног патриотизма
је за предлог Градског Савета, да не би овако важна индустрија била пренешена у Земун, који јој нуди бесплатно земљиште.
Дака Поповић, члан прош. Савета, прихваћа такођер
предлог градског Савета с тим, додатком, да се упозори „Икарус“ а.д. да му се закуп неће продуживати, јер је то земљиште
одређено за парк.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да бојазан, да ће земљиште и даље остати у закупу престаје истеком рока закупа.
Миливој Матић, члан прош. Савета примећује да би
требало одржати индустријски карактер овога дела града
где је творница аеро плана да се не дозволи парцелисање у
сврху изградње кућа за становање.
После овога је предлог градског Савета једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада продужује закуп
„Икарус“А.Д. творници аеро – и хидро плана у Новом Саду за
1818 кв. хвати градског земљишта, које се налази иза творнице Икарус и фабрике Атлас из кат. чест. број 4815/9. грунт.
уложак 1. града Новог Сада, које им је првобитно издато решењем градског Савета бр. 28915/адм. 1924.
Закуп се продужује на 10 (десет) година и то од 1. септембра 1927. године до 1. септембра 1937. године.
Годишња закупнина се установљава у своти од 12.000
(дванајстхиљада) динара по једном кат. јутру т.ј. 1 кв. хв. дин.
7.50 пара што чини свега за издатих 1818. кв. хв. 13.635. –
дин. (словом: тринајстхиљадашестотинатридесетпет) динара,
која се свота има у полугодишњим ратама унапред уплаћивати у градску благајну.
Закупник има у закуп издато му земљиште употребити
само у тражене цељи т.ј. за подизање радионица, хангара и
у опште за проширење творнице.
Након истека закупног рока, закупник је дужан све
зграде и инсталације, које се налазе на поменутом земљишту, уклонити и земљиште потпуно празно граду без да би
имао право тражити икакву отштету од града за какве год
било инвестиције вратити. У погледу уклањања зграда са
закупљеног земљишта има се приликом склапања уговора о
закупу иставити јавно бележничка исправа.
Закупник је дужан до истека закупног рока, закупљено
земљиште о своме трошку насути до утврђене нивелационе
линије, и након истека закупа тако насуто га предати граду
натраг.
Зграде и друге инсталације на закупљеном земљишту
морају бити тако подигнуте, да из тог подузећа не сме нити
прљава вода нити какав други продукт штетно утицати на
комшилук, нити у опште на здравствене одношаје.
Саме зграде морају одговарати естетичким и архитектонским захтевима.
Закупник је дужан при изградњи пројектованих радионица и хангара строго се придржавати прописа грађевне
власти, као и прописа, које би му евентуално друге власти
издале у погледу јавне безбедности и осигурања против пожара.
Закупник одговара за сваку штету, коју би град претрпео
усљед неодржавања ма којег прописа овог закупног уговора.
Закупни уговор престаје важити ако закупник не би
тачно одржавао услове који су садржани у овом закупном
уговору, и у случају развргнућа уговора закупник не може
тражити никакву отштету.
Право закупа гореспоменутог земљишта не може се
пренети на друго лице – односно другу фирму нити употребљавати на другу сврху без изричите дозволе Градског Савета.
Сви трошкови овог закупног одношаја, уговор, биљеге
и пристојбе терете искључиво закупца.
За све спорове, који би настали из овог закупног одношаја надлежан је Новосадски Срески Суд.
Ово се решење има подастрети Министарству Унутрашњих Дела на одобрење.
О овоме се Градски Савет извршења ради извештава.
Број. 326.
адм. 36480, 37121 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Јосипа Исаковића,
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трговца из Новог Сада моли, да му градски Савет изда под
закуп на 5 година 2. к.ј. 1500 кв. хв. градског земљишта у
сврху изградње резеорвара за бензин, петролеум и нафту.
Ђорђе Михајловић, члан прош. Савета, је против тога,
да се молитељу, да у закуп земља за смештање резеорвара
бензина и нафте у горњем току Дунава. И поред свих модерних уређаја за њихово смештање ипак се осећају на далеко.
Кварио би нам бензин и нафта здрав зрак, који добијамо из
Фрушке Горе. Предлаже, да се молитељ упути да тражи земљиште у даљем току Дунава испод кланице.
Миливој Матић, члан прош. Савета, вели, да је за време рата руковао са бензином. И поред највеће пажње може
бензин, да експлодира. Чуди се, да се Грађевинска Дирекција умешала, да предлаже молбу молитеља, јер то није њезин
делокруг. Пре него што ће се издати у закуп треба да се саслушају и војне власти. Предлаже, да се молба одбије.
Др. Бранислав Борота градски начелник, разлаже, да
је приликом решавања ове молбе градски Савет био руковођен предлозима градског грађевинског одељка, Грађ. Дирекције и Трг. Коморе, и да резеорвари неће служити за прераду
већ само за препродају бензина.
После овога је прво стављен на гласање предлог градског
Савета а затим предлог Миливоја Матића, који је великом
већином гласова примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет из здравствених и пожарних разлога одбија молбу Јосипа Исаковића, трговца из Новог Сада ради издавања под закуп гр. земљишта код зимовника у сврху изградње резеорвара за бензин, петролеум и
нафту.
О томе се градски Савет и молитељ изводом из записника извештавају.
Број. 327.
адм. 31108, 30953, 37307, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету жалбе Јована Михајловића власника гостионе „Босна“ против решења Градског
Савета број 25534/927. којим му је установљена такса за
употребу тротоара испред његове гостионе.
РЕШЕЊЕ:
Проширени Савет града Новог Сада уважава жалбу
Јована Михајловића власника гостионе „Босна“ поднету
против решења Градског Савета број 25534/адм.1927 којем
му је установљена такса за употребу асфалта испред његове
гостионе у своти од 5000. динара годишње те му исту таксу
снизује на своту од 3000 (словом: трихиљаде) динара са
РАЗЛОГА:
што је промет у гостиони „Босна“ ове године знатно опао,
те власник није у могућности, да ту високо установљену закупнину плати.
Извршење овог закључка поверава се Градском Савету.
Број. 328.
адм. 31108, 30953, 37307, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету жалбе Николе Грујића,

25. АВГУСТ 1927.

201

пећара против решења Градског Савета број 25534/адм. 1927.
којим је Јовану Михајловићу, закупнику каване „Босна“ дозвољено истављање столова на тротоар испред радње Николе
Грујића.
РЕШЕЊЕ:
Проширени Савет града Новог Сада одбија уток Николе Грујића, пећара поднет против решења Градског Савета
број 25534/адм.1927. којим је Јовану Михајловићу, закупнику кафане „Босна“ дозвољено постављање столова испред
радње Николе Грујића са
РАЗЛОГА:
што је у тој ствари против које се жали Никола Грујић
меродавна полиција, која је међутим решењем својим број
Кап.2863/1925. већ установила, да се постављањем столова
на тротоару испред радње Николе Грујића не заклања радња
истога.
О овоме се молитељ и градска ред. капетанија изводом
из записника извештавају.
Извршење овога закључка поверава се Градском Савету.
Референт: Јулије Киш, зам. гл. рачуновође.
Број. 329.
адм. 31672, 33404, 37306, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Мирослава Голубовића, благ. Народног Позоришта ради опроста таксе за представе београдске опере.
Чланови опере Народног Позоришта у Београду гостовали су у нашем граду током месеца Јула и услед тога што су
представе испод очекивања слабо посећене биле, обратио се
г. Мирослав А. Голубовић благајник Народног Позоришта у
Новом Саду на гр. Управу с молбом, да иста изволи вратити
наплаћену град. таксу на забаву, да би се овом свотом делимично могао покрити дефицит позоришног друштва.
Др. Бранислав Борота градски начелник, вели, да је позориште било пуно, када су немачка и јеврејска позоришна
дружина давале представе и поред све скупоће места а када
се давала српска опера онда је једва кога било.
Стеван Видак, члан прош. Савета, вели, да је срамота
да се о томе толико говори. У питању је незнатна свота и једна културна установа.
Стеван Поповић, члан прош. Савета, предлаже, да се
молба одбије. Чланови кр. опере дошли су из Београда на
своју руку. Свота која би им се дала само би делимично покрила њихов дефицит. Има у Новом Саду више наших удружења са културним циљем, који немају ни толико прихода и
у првом реду треба њих потпомагати.
После овога је стављен на гласање прво предлог градског Савета а затим предлог Стевана Поповића и за овај последњи је гласала већина, те је према томе донесено ово
РЕШЕЊЕ:
Проширени Савет града Новог Сада не усваја молбу Мирослава Голубовића, благ. Народног Позоришта ради опроста
таксе за представе чланова београдске опере у износу од
2800 дин., јер град није у томе материјалном положају, да
даје припомоћи за покриће мањка њиховог подузећа.
О томе се градски Савет и молитељ изводом из записника извештавају.
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Број. 330.
адм. 35938, 36589, 37305 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету додељивања пет радних
снага градском пореском оделењу у привременом својству за
закључење пореских књига за шест месеци.
Др. Михајло Рајковић, члан прош. Савета, с обзиром, да
шеф градског пореског звања у економском одбору није могао
гарантовати, да ће са овим радним снагама бити закључене
пореске књиге предлаже, да се изашаље одбор стручњака, да
извиди и поднесу предлог на који начин би се пореске књиге
могле закључити и колика би свота била зато потребна.
Стеван Вагнер, члан прош. Савета, слаже се са предлогом предговорника. Сада су узети дневничари са малом платом па према томе слабо и раде. Комисија би имала, да извиди колики је посао и уједно да предложи лица, која ће радити
на закључењу књига.
После овога је великом већином гласова одбијен предлог
градског Савета и примљен предлог Др. Михајла Рајковића,
те је
РЕШЕНО
Овај се предмет скида данас са дневнога реда и уједно
се изашаљу у комисију г.г. Жарко Слепчевић, Ђорђе Михајловић, Алимпије Поповић, Стеван Видак, Милорад Матић и
Стеван Вагнер, да извиде које се пореске књиге имају закључити, ко би их могао закључити и уз коју плату.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. саветник.
Број. 331.
адм. 37518, 37704/927
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету инсталације осветљења
на новом друмском мосту.
Др. Михајло Рајковић, члан прош. Савета, је против
предлога, да град инсталира електрично осветљење на новом
мосту, пошто је то дужност државе. Уверен је, да ће држава
наћи новаца и за то; наиме чуо је, да је патосање моста издато јефтиније него што је било предвиђено та се уштеда може
употребити за осветлење.
Поводом овога предлаже, да град изашаље три члана
који ће са градским начелником и представницима наших
привредних удружења, који ће замолити Министра Грађевина и Мин. Финансија, да настоје, да се изградња дунавског
моста што пре доврши.
После овога је предлог Др. Михајла Рајковића примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет решава, да се изашаље Министру Грађевина и Министру Финансија једна депутација,
да их замоли, да пожуре изградњу дунавског колског моста
да би се што пре могао предати промету. Уједно ће депутација умолити Мин. Грађевина да на мосту спроведе електрично осветљење.
У депутацију се изашиљу од стране града градски начелник, Алимпије Поповић, Миливој Матић и Стеван Вагнер.
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Градски начелник ће замолити привредна удружења у Новом
Саду да у ову депутацију изашаљу своје представнике.
О овоме се извештава градски Савет изводом из записника.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 332.
адм. 37641, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету извештаја Јована Лакића,
заменика градског начелника, бившег вршиоца дужности
градског начелника у ствари израде слика Њ.В.Краља и Краљице.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет узима на знање извештај
Јована Лакића, заменика градског начелника, да је он као
вршилац дужности градског начелника а према извештају
изаслатог одбора издао израду слика Њихових Величанстава
Краља и Краљице за градску свечану дворану уметнику сликару Паји Јовановићу за своту од 120.000 дин.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број. 333.
адм. 31907, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одобрења трошкова за
издржавање Косте Бајића у дому слепих у Земуну.
РЕШЕЊЕ:
Овај се предмет скида са дневнога реда данашње
славне скупштине.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Пошто је Др. Бранислав Борота, градски начелник код
идућег предмета заинтересован, то је председништво предао
Јовану Лакићу, заменику градског начелника и удаљио се из
скупштинске већнице.
Број. 334.
адм. 28863, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету установљења принадлежности градског начелника Др. Бранислава Бороте.Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет установљава целокупне
годишње принадлежности Др. Бранислава Бороте градскога
начелника са 107.198 (стоседамхиљадастодеведесетосам)
Динара годишње, и то специфицирано овако:
1.) у име положајне плате према 1. категорији 4. групи
12.000 дин.
2.) у име основне плате према 1. категорији 1. степену
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3.600 динара.
3.) у име редовне станарине 1800 динара.
4.) у име увећане станарине 540 Динара.
5.) у име личног додатка на скупоћу 13.200. Динара.
6.) у име породичног додатка на скупоћу 1.800.- динара
7.) у име старешинског додатка 12.000 динара.
8.) у име репрезентационог додатка 36.000 Динара
9.) у име градског ванредног додатка 26258. Динара.
Ове принадлежности се установљавају према решењу
прош. градског Савета број 15514 од 1925. када је градском
начелнику установљена плата у укупној своти од 8000 динара
месечно са правом држања једног послужитеља.
О овоме се изводом из записника градски Савет извештава.
После овога Др. Бранислав Борота градски начелник се
вратио и преузео председати ове гл. скупштине.
Број. 335.
адм. 35378, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Сарајевске „Просвјете“ ради ванредне помоћи поводом прославе 25 годишњице.
Сарајевска Просвјета српско просветно и културно друштво - која је прослављала 19, 20 и 21. августа т.г. своју 25 годишњицу обратила се поводом тога градском савету молбом,
да би град Нови Сад на ову свечаност одаслао свога делегата
и помогао ванредном помоћи ову културну установу.
Град Нови Сад ценећи културно – хуманитарни рад сарајевске Просвјете срдачно је поздравио дан прославе двадсетпетогодишњице њезине желећи јој и надаље успеха на
благотворном раду њезином уједно је са жаљењем известио
Главни Одбор Просвјете, да није у могућности, нити делегата
да одашаље, нити ванредне помоћи да даде, јер су кредити
како на позицији „Изасланички издатци“ тако и на позиц.
„Припомоћи и добротворни дарови“ исцрпљени.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет изриче, да се с обзиром на
24 годишње успешно деловање Просвјете пре Ослобођења у
Босни и Херцеговини и иза Ослобођења у целој држави која
је све учинила и жртвовала за идеју Ослобођења – срдачно
одазива молби сарајевске Просвјете и решава, да се у прорачуну за 1928 годину имаде у своје време уврстити одговарајућа свота у име припомоћи Културно – хуманитарне установе
Сарајевске Просвјете.
О овоме се ради држања у евиденцији извештава градски Савет.
Број. 336.
адм. 37144, 37175, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету набавке изборног материјала и у предмету награђивања градског особља које је радило
на исправци и састављању бирачких спискова.
Предлог градског Савета је једногласно примљени
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада решава, да с обзи-
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ром на то, да би за град Нови Сад за 12 гласачких места требало, да се набаве још 72 кутије, даље жигова, печата, папира,
оловака и сличног који издатци према чл. 44. зак. о избору
Народних Посланика падају на терет општине – да се за ове
издатке вотира потребна свота од 7.000 динара на терет непредвиђених издатка с тиме, да се ово прекорачење кредита
има концем године покрити путем преноса кредита.
Даље проширени градски Савет изриче да узима на
знање извештај и предлог градског Савета у погледу награђивања особља које је радило на исправци бирачких спискова
те одобрава у извештају градског бележничког звања предвиђену своту од 22.950. – дин. с тиме, да се она има расподелити међу тамо исказаном чиновништву у сразмеру и своти
исказаној тамо. И ови трошкови се одобравају на терет непредвиђених издатака, с тиме, да се ова прекорачења кредита има концем године покрити путем вирмана.
О чему се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 337.
адм. 32279, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Јелице Билановић,
зван. дневничарке, да јој се на темељу приложеног лечничког
уверења одобри четирмесечно одсуство ради порођаја.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја молбу Јелице Билановић, али не у потпуности него делимично утолико што јој
одобрава уместо траженога 4 месечног 3 месечно одсуство
од дана када га је наступила.
О томе се молитељица и градски Савет изводом из записника извештавају.
Број. 338.
адм. 31125 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Фрање Дирбека
градског дневничара ради 4 недељног одсуства у сврху лечења у Врњачкој Бањи.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на темељу лечничког уверења двојице гр. физика, да молитељ Фрања Дирбек болује од
камења у жучној бешици и да му је према томе потребно лечење и одмор од 4 недеље, одобрава Фрањи Дирбеку тражено
4 недељно осуство с тиме да ће према §-у. 299 градског организационог статута наступање одсуства одредити градски
начелник.
О овоме се изводом из записника извештава градски
Савет.
Број. 339.
адм. 31467, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и прав-
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ног одбора свој предлог у предмету молбе Лајоша Ердеша винског надзорника градског потрошаринског звања ради двомесечног одсуства у сврху лечења.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет с обзиром на лечничко уверење двојице гр. физика према коме је молиоцу потребно
најмање двомесечно лечење у климатичном лечилишту молиоцу Лајошу Ердешу, винском надзорнику подељује тражено двомесечно одсуство ради лечења, с тиме да наступање
одсуства има према §-у. 299. градског организационог статута г. градски начелник да одреди.
О чему се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 340.
адм. 36103, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Милоја А. Радуловића председника сената окружног суда у Новом Саду, рођеног
у Пожаревцу 1878. год. ради пријема у овдашњу завичајност
према §§ 11-ом зак. чл. XXII из год. 1886. а у циљу склапања
брака.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада с обзиром на то,
да је молитељ према извештају градске редарствене капетаније становао у Новом Саду од 7. Новембра 1924. године,
дакле преко 2 године, да се по очевидности наше редарствене капетаније води као неожењен, да као председник сената
Окружног Суда допринаша јавним теретима, и да као државни чиновник с правом на пензију неће пасти на терет ове
општине то му се на темељу §§-а. 9, 10 и 11 XXII. зак. чл. из
год 1886. признаје овдашња завичајност.
О овоме се изводом из записника извештавају молитељ
Милоје А. Радуловић, председник сената Окружног Суда и
градски Савет.
Број. 341.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси свој предлог у предмету молбе Др. Леополда Шимона,
лечника ради стављања у изглед завичајности града Новог
Сада.
РЕШЕЊЕ:
Овај се предмет скида са дневнога реда данашње главне скупштине.
Референт: Др. Глиша Марковић, градски Саветник.
Број. 342.
адм. 33387, 33987, 37308, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Савеза Војвођанских Продуцената Хмеља у Новом Саду у ствари издавања
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под закуп земљишта за оснивање селекционе станице, која
се налази на Футошком путу у површини од 14. к.ј.
Влада Влашкалић, члан прош. Савета, вели, да тражена земља није погодна за узорну станицу хмељарства. Друго
град има врло мало земље, и не може да подмири своју сиротињу. Хмељари су богати, па нека купе себи земље за селекциону станицу хмеља. Предлаже, да се молба одбије.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да је
Мин. Пољопривреде одобрило правила Војвођанских Продуцената Хмеља и након тога их позвало, да подигну селекциону
станицу за хмељ упутивши их на град да им да у закуп потребно земљиште. Удружење хмељара је поднело ову своју
молбу заправо на захтев Мин. Пољпривреде. Ако хоће проширени градски Савет може се тражити од Мин. Аграрне Реформе, да ослободи исто толики комплекс градске земље испод
удара аграрне реформе.
Живорад Богдановић, члан прош. Савета, вели, да је
случајно био на седници удружења продуцената хмеља, када
се говорило о подизању селекционе станице хмеља. Била је
јака струја, да се ова станица подигне у Петровцу, али је Мин.
Пољопривреде ипак успело, да она буде у Новом Саду.
Милорад Матић, члан прош. Савета, разлаже, да се код
нас јако шири култура хмеља, па је преко потребно, да имамо и једну станицу одакле ће се издавати најбољи расадници.
Ово је преко потебно ако се хоће да наш хмељ буде способан
за конкуренцију на страној пијаци. Пошто Министарство
Пољопривреде није у могућности, да да земљиште за подизање селекционе станице, то смо се обратили на град. Може
прош. градски Савет решити и тако, да уступа мољено земљиште у закуп с тим, да се замоли Мин. Аграр. Реформе, да
ослободи испод удара исто толико градске земље.
Стеван Видак, члан прош. Савета, вели, да ће Мин.
Аграр. Реформе за подизање селекционе станице хмеља не
само ослободити испод удара аграрне реформе исто толики
комплекс земље већ и изнад одређеног максимума.
После овога је стављен на гласање прво предлог градског Савета, за који је гласало 21. члан проширеног Савета а
затим предлог Владе Влашкалића за који је гласало 22. члана
проширеног Савета.
Према томе је предлог Владе Влашкалића већином гласова примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одбија молбу Савеза Војвођанских Продуцената Хмеља у Новом Саду ради издавања
под закуп земљишта за оснивање станице за селекцију хмеља,
јер град нема расположивог земљишта.
О томе се градски Савет и молитељ извештавају.
Референт: Никола Плавшић, техн. Саветник.
Број. 343.
адм. 36882, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету постављања једног бунара
на ђерам за појење марве на Јосим фоку.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог градског Савета
а по саслушању економског, финансијског и правног одбора

208

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

прихваћа предлог градског Савета и решава, да се ископа
бунар на ђерам за појење марве код ћуприје на Јосим Фоку.
Покриће за овај рад има се узети из партије XXII. 5. „Одржавање марвених обора“ у своти од Дин. 2.500. –
Разлози:
Стари бунар је засут и за оправак неподесан, а услед
велике суше други сви бунари за појење марве у околини су
исушени, то је преко потребно, да се одмах нов бунар ископа
за житеље Ченеј- Салаша испод Јарка.
Извршење овога поверава се Градском Савету о чему
се изводом из записника извештава.
Референт: Др. Глиша Марковић, градски Саветник.
Број. 344.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 25. Августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе ради спровађања
ревизије земаља, које су стављене под удар Аграрне Реформе.
РЕШЕЊЕ:
Овај се предлог скида са дневнога реда данашње главне скупштине.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 345.
адм. 33403, 37309, 27852, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 25. августа о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету дописа Министарства
Пољопривреде и Вода број 25247/од 14. јуна 1927. год. у
ствари враћања земљишта Грађ. Цвећарске Школе на Футошком путу и реорганизације Градинарско Цвећарске Школе у
Новом Саду.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског одбора решава:
1.) Да Град Нови Сад прихваћа понуду Министарства
Пољопривреде и Вода број 25257/II. од 14. јуна 1927. год. и
дописом Градинарско Цвећарске Школе број 594 од 14. јула
1927. у погледу враћања граду оних 10 к.ј. на футошком путу, које је град бесплатно уступио на употребу својим решењем број 23647/922. за оснивање Градинарско – Цвећарске
Школе, које би се могло употребити рационалније у друге
градске сврхе.
2.) Град Нови Сад ценећи важност једне модерно уређене Градинарско – Цвећарске Школе за развитак ове гране
привреде, која је код нас још на доста ниском ступњу развоја уступа на употребу бесплатно Градинарско – Цвећарској
Школи за изградњу модерне школске зграде и интерната,
земљиште, које се налази иза новог градског мајура на улици
Хајдук Вељка, чија ће се површина накнадно одредити, све
дотле, док на њему Градинарско – Цвећарска Школа, као
државна установа постојала буде.
3.) Град Нови Сад уступа на употребу бесплатно Градинарско – Цвећарској Школи за производњу сточне хране изван аграра 5. к.ј. које ће се накнадно одредити.

25. АВГУСТ 1927.
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4.) Ученици Градинарско–Цвећарске Школе су дужни
под руководством и надзором градског баштована у смислу
понуде Министарства Пољопривреде и Вода број 25257/1927.
у градском расаднику и градском баштованству вршити
практичне радове.
5.) Стручног Градског Баштована Управа Градинарско
– Цвећарске Школе је дужна поставити за хонорарног наставника Градинарско – Цвећарске Школе. Ово је потребно за то,
да би исти могао са потребним ауторитетом вршити надзор,
над ученицима, када су при раду у градском расаднику и
баштованству.
6.) Пошто ће ученици Градинарско – Цвећарске Школе,
вршећи бесплатно практичне радове у градском расаднику
и баштованству уштедети граду наднине, то као накнада за
тај ђачки рад, град ће давати годишњу потпору за одржавање интерната и за набавку хране своту од 20.000 (двадесет
хиљада) Динара.
7.) Министарство Пољопривреде и Вода обавезује се, да
ће градско земљиште, које му буде додељено за изградњу
школске зграде за Градинарско – Цвећарску Школу, и градско земљиште додељено за производњу хране употребљавати
искључиво у тражене цељи. Уколико би ма коју од препуштених некретнина без пристанка града у другу сврху употребљавали, дотична некретнина враћа се без икакве накнаде граду.
8.) За случај, ако Градинарско – Цвећарска Школа престане постојати, граду прелази натраг додељено земљиште,
како оно за изградњу школске зграде, тако и оно за производњу сточне хране са свима зградама без икакве отштете.
9.) Извршење овог закључка поверава се Градском Савету.
О предњем се извештава изводом из записника Министарство Пољопривреде и Вода, Управа Градинарско – Цвећарске Школе у Новом Саду, градско економско звање.
Број. 346.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпљен председник Др. Бранислав Борота градски начелник,
затвара за данас сазвану редовну главну скупштину, и за
оверовљење записника позива
Алимпија Поповића, Стевана Видака и Стевана Вагнера, чланове проширеног Савета, која ће се извршити 30.
августа у 11 часова пре подне у бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 30-ог. Августа 1927 год. у 11 часова пре подне.
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Јован Лакић
Перовођа.

Др Бранислав Борота с.р.
Председник.

Стеван Видак с.р.
Стеван Вагнер с.р.
Алимпије Поповић с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у редовној главној скупштини проширеног Савета Града Новог Сада,
с кругом рада муниципалног већа, која је одржана 4. Октобра 1927 године
Председник: ДР. БРАНИСЛАВ БОРОТА.
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, Др. Гига Марковић, гр. саветник, Станоје Михалџић, ред. вел. капетен,
Др. Пера Адамовић, гр. физик, Станоје Стакић, гр. саветник, Аладар Тришлер гр. рачуновођа, Ђула Киш,
гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Никола Лепхерц, гр.
подбележник, Ранко Травањ, подбележник, Јосиф Пајц, гл. благајник, Павле Инђић, сир. стараоц.
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Лука Бајић – Бајин, Живорад
Богдановић, Др. Карло Вагнер, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Фридрих Вајс, Ђура ст. Варшањи, Стеван
Видак, Др. Вилим Вилт, Ђока Влаовић, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Мита Грујић, Ђорђе Дракулић, Коста Дима, Бернат Ернст, Паја Инђић, Паја ст. Јаковљевић, Др. Ђура Јовановић, Пера Јовановић,
Др. Владан Јојкић, Стеван Јониц, Јосип Јухас, Др. Армин Касовиц, Сава Керац, Живко Козаров, Мартин
Комлош, Александар Крстић, Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг, Станко Маријаш,
Стеван Маргетић, Др. Милан Матић, Миливој Матић, Милорад Матић, Стеван Мијатовић, Веља Миросављевић, Др. Васа Могин, Младен Могин, Др. Славко Могин, Милан Могин, Стеван Огњановић, Јоца Перваз,
Душан Перлић, Јоца Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Рацко Поповић, Стеван Поповић, Младен
Продановић, Бела Профума, Стеван Радивојевић, Др. Миша Рајковић, Лазар Савков, Арнолд Секељ, Др.
Милован Секулић, Никола Сланкаменац – Томанијин, Петар Сланкаменац – Томанијин, Стеван Стефановић, Милутин Стојковић, Милан Суботин, Максим Тепавац, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Фрања
Цидлик, Димитрије Бјелић.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број. 347.
Председник г. Др. Бранислав Борота градски начелник
поздравивши присутну г.г. чланове проширеног градског Савета, отвара за данас исправно сазвату редовну главну скупштину проширеног Савета Града Новог Сада, вођење записника поверава Јовану Лакићу, вел. бележнику.
Уједно пријављује, да се накнадно ставља на дневни
ред предлог Алимпија Поповића и др. чланова прош. Савета
ради изградње барака за смештање из станова деложиране
сиротиње и да су Миливој Матић и Веља Миросављевић поднели интерпелацију о томе, да ли су већ учињена каква расположења, да се чиновници, који се избором градског представништва стављају на расположење, разреше њихове дужности.
Узето на знање.
Референт: Јован Лакић, зам. гр. начелника.
Број. 348.
адм. 43175 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету отписа Министарства
Унутрашњих Дела, Оделења за Б.Б.Б. у предмету именовања
нових чланова проширеног градског савета.
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РЕШЕЊЕ:
Проширени градски Савет узима на знање горњи отпис
Мин. Унутрашњих Дела.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 349.
адм. 37783 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси отпис Министарства Унутрашњих Дела Оделења за Б.Б.Б.
бр. 14822. од 21. Августа 1927. којим одобрава одлуку Проширеног Градског Савета под бр.197/адм.25075 од 1927. о
установљењу четвртог места градског Окружног лекара за
салаше.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада према §-у 11. зак.
чл. 21 од 1886. год. проглашава горњи отпис Министарства
Унутрашњих Дела којим потврђује одлуку проширеног градског Савета број 197/адм.25075. од 1927. о установљењу
четвртог места гр. Окружног лекара за салаше и уједно наређује градском Савету да након 30 дана од проглашења
приступи извршењу ове одлуке.
О овоме се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.
Број. 350.
адм. 37851 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету отписа Министарства Финансија под бр. 102.028 од 20. августа 1927. којим је вратило
буџет града Новог Сада Градској Управи с тим, да општина
из свог буџета ове 1927. год. избаци приходе од извозних и
провозних дажбина и то из разлога тога, пошто ове дажбине
градска Управа противно забрани госп. Министра Финансија
убира, и да према томе свој буџет за 1927. поново преради и
доведе у склад са расписом Министра Финансија бр. 47647/
1926.
Градски Савет обзиром на везан рок а обзиром на ту
околност да решење Министарства Финансија није у прописаној форми достављено градској Управи, даље обзиром на
ову околност, да је решење Министарства Финансија погрешно и штетно по Градску Управу и да се исто не оснива на
закону – то је градска Управа у нади одобрења Проширеног
градског Савета представку односно тужбу у законитом року
путем госп. Великог Жупана поднела госп. Министру Финансија умоливши госп. Министра да обзиром на чињенице изнесене у представци односно тужби у свом делокругу промене
и суспендује решење оделења за самоуправне буџете донесено под бр. 102028/1927, у колико госп. Министар нашој
представци неда места, градска Управа сматра представку
тужбом и умољава госп. Министра да ову тужбу са свима
списима поднесе на мериторно решење Државном Савету.
РЕШЕЊЕ:
Проширени градски Савет изриче да прима и узима на
знање поступак градског Савета по горњем предмету.

4. ОКТОБАР 1927.
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О овој се одлуци градски Савет изводом из записника
извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 351.
Градски начелник подноси свој извештај о раду градске
Управе за месец август о.г.
Бернат Ернст, члан прош. Савета, узима на знање извештај градског начелника, али ипак жели, да наведе неколико
примедаба. За увезену робу се плаћа врло велика калдрмарина, која иде у корист друмаринског фонда, којим рукује
Управа Фондова и тиме поскупљује роба. Предлаже, да се
поради на томе, да се ова калдрмарина укине. У вези са овим
напомиње, да треба подврћи ревизији и све таксе које град
наплаћује. Ако ово није сада могуће а оно нека се припреми,
да би изабрано представништво могло заузети становиште.
Уједно пита техничког саветника да ли су извршене све
мере предострожности за евентуалну поплаву.
Др. Михајло Рајковић, члан прош. Савета, моли Госп.
градског начелника, да настоји на томе, да у Новом Саду што
пре отвори градинарску школу, јер је она преко потребна за
унапређење градинарства код нас. У овој школи треба поставити добре стручне наставнике, да би подигли њезин ниво.
У градској градини врши дужност градинара гр. економ, који
због своје заузетости са пословима економским не доспева,
да се више посвети градини. Тако је тамо сада вођа неки
млад предраденик. Продаја производа и руковање новцем
врши се на фамилијаран начин. Предлаже да се што пре
именује један баштован. Сматра погрешком, да стечај није
објављен у стручним листовима, јер би свакако могли добити
доброг стручњака.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да је
новац калдрмаринског фонда употребљен за изградњу Мађарске улице и прилаза жељезничкој станици. Изградњом царинског магазина мораће се задужити овај фонд код Управе
Фондова у Београду видећи под којим условима је дат новац
из овога фонда другим градовима па ће онда на идућој гл.
скупштини поднети предлог. Што се тиче водостаја, ту се
сваки извештај о надолажењу воде продискутује. Учињене су
све мере предострожности за случај високог водостаја. Градинарску школу је Мин. Пољопривреде укинуло, јер су просторије у свилари у којој је градинарска школа била смештена
потребне су за саму свилару. Мисли, да се за градског градинара постави такав, који ће моћи бити и наставник у градинарској школи. Оваки је предлог поднесен Мин. Пољопривреде и ако се у кратком времену не добије одговор, град ће
поставити једног градинара.
После овога је једногласно
РЕШЕНО:
Извештај градског начелника о току Управе града у
месецу августу о.г. се узима на знање.
Број. 352.
адм. 38136 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој извештај, да се на место Миливоја Матића,
инжињера, члана управног одбора градске штедионице и
Светислава Летића и Милутина Стојковића, чланова надзор-
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ног одбора гр. штедионице, који су поднели оставку на чланству у скупштини проширеног гр. савета одржаној 25. августа 1927. нису могли изабрати нови чланови пошто није био
присутан надполовични број чланова прош. савета, те предлаже, да се у данашњој седници обави избор истих чланова
без обзира на број присутних чланова као што то прописује
§.31. статута муниципалног града Новог Сада о установљењу,
уређењу и пословању градске штедионице.
На општу жељу је градски начелник претворио гл. скупштину у конференцију ради договора у погледу кандидације.
По довршеној конференцији је градски начелник поново
отворио гл. скупштину.
Како се избор чланова управног и надзорног одбора гр.
штедионице према §.31. статута о штедионици има изабрати
поименично гласањем листићима, то је председник именовао у одбор за прикупљање гласница Алимпију Поповића,
Вилима Вајса и Косту Диму, чланове прош. Савета.
Гласнице су предали од стране муниципалног већа: Др.
Мита Арадски, Милош Асурџић, Лука Бајић-Бајин, Живорад
Богдановић, Антун Бекер, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Фридрих Вајс, Ђура ст. Варшањи, Стеван Видак, Др. Вилим Вилт,
Ђока Влаовић, Ђока Гавриловић, Мита Грујић, Ђорђе Дракулић, Коста Дима, Бернат Ернст, Јосип Јухас, Др. Армин Касовиц, Живко Козаров, Мартин Комлош, Александар Крстић,
Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг,
Станко Маријаш, Стеван Маргетић, Никола Машић, Стеван
Мијатовић, Веља Миросављевић, Младен Могин, Др. Славко
Могин, Милан Могин, Стеван Огњановић, Душан Перлић,
Јоца Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Рацко Поповић, Стеван Поповић, Сава Продановић – Бушин, Бела
Профума, Др. Миша Рајковић, Лазар Савков, Никола Сланкаменац – Томанијин, Петар Сланкаменац – Томанијин, Стеван
Стефановић, Милан Суботин, Максим Тепавац, Душан Трујић,
Димитрије Бјелић, Др. Славко Ћирић.
Од стране гр. Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан,
Александар Поповић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић, Никола Плавшић, Др. Гига Марковић, Станоје Михалџић,
Др. Пера Адамовић, Стојан Стакић, Аладар Тришлер, Ђула
Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лепхерц, Јосип Пајц, Павле Инђић.
Након гласања је председник одбора за прикупљање
гласница објавио, да је предато свега 71 гласница од којих
су две биле празне. Гласови су овако распоређени за Управни Одбор
Димитрије Коњовић је добио 53 гласа
〃
11 〃
Димитрије Бјелић
〃
2 〃
Др. Владан Јојкић
〃
2 〃
Др. Милан Матић
〃
1 〃
Коста Дима
〃
1 〃
Паја ст. Јаковљевић
за надзорни одбор
Светислав Летић
је добио 70 〃
〃
70 〃
Мита Грујић
Према томе је већином гласова
РЕШЕНО:
Проширени гр. Савет бира према чл. 31. статута о гр.
штедионици на место иступљених чланова у Управни Одбор
гр. штедионице Димитрија Коњовића, а у надзорни одбор
Светислава Летића и Миту Грујића.
О овоме се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
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Број. 353.
адм. 46117 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси решење Управног Суда у Београду под бр. 12750 од 17.
септембра 1922. којим је утврдио да град Нови Сад бира 80
гр. одборника на градским изборима који се имају извршити
6. новембра о.г.
РЕШЕЊЕ:
Проширени Савет града Новог Сада према чл. 32. Правилника Министарства Унутрашњих Дела бр. 15300 од 30.
августа 1927. год. обзнањује горње решење Управног Суда о
броју одборника који се имају изабрати на дан 6. новембра о.г.
Уједно прош. Савет града Новог Сада у смислу чл. 37.
предлаже да се за председнике и одборнике бирачких одбора
за 12 бирачких места именују од ових лица, која располажу
са квалификацијама прописаним у том члану.
Нови Сад I. гласачко место
Кандидати за председнике.
1. Др. Бранко Николић, кр. јав. бел.
2. Др. Бела Лампел, адвокат
3. Мирко Савић, адвокат приправ.
Кандидати за заменике предс.
1. Леонтије Петровић, чин. код Мин. за Аграр. Реформу
2. Рацко Поповић, трговац
3. Јоца Ђорђевић, ратар.
Кандидати за Одборнике:
1. Жарко Слепчевић, Дир. Банке
2. Михајло Видовић, чин. Срес. Суда
3. Војислав Шилић, банк. чин.
4. Милан Милутиновић, срес. под. начел.
5. Светислав Марић, проф. муш. гимн.
6. Александар Марковић, ципелар
Њихови заменици:
1. Божа Николић, чин. Апел. Суда
2. Раја Марковић, судија срес. суда
3. Андрија Тома, служитељ
4. Радивој Кадић, чиновник
5. Милан Страјков, гостионичар
6. Жарко Пантелић, опанчар
Нови Сад II. гласачко место
Кандидати за председнике:
1. Др. Коста Мајински, адвокат.
2. Васа Радић, трговац
3. Др. Васа Станковић, адвокат. прип.
Кандидати за њихове замен.
1. Др. Петар Кавеџић, адвокат
2. Ђура Николић, рачуновођ. код Држ. Тужиоштва.
3. Лаза Михајловић, чиновник.
Кандидати за Одборнике.
1. Др. Васа Могин, лекар
2. Ђорђе Книпл, трговац
3. Златко Могин, бравар
4. Емил Илић, грунтовничар
5. Јован Дотлић, ратар
6. Младен Голочорбин, грунтовничар
Њихови заменици:
1. Милош Мразовић, грунтовничар
2. Стеван Маргетић, дир. жен. гимн.
3. Марко Јаковљевић, проф. муш. гимн.
4. Тодор Бугарски, инсп. обл. фин. дир.
5. Сава Поповић, гостионичар
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6. Максим Илијевић, чин. обл. фин. дир.
Нови Сад III. гласачко место
Кандидати за председнике:
1. Тоша Јовановић, банк. чин.
2. Стеван Веселиновић, управ. поште
3. Др. Дезидерије Тибор, адвокат.
Њихови заменици:
1. Др. Јанко Булик, адвокат
2. Милан Попић, апотекар
3. Радивој Шикопарија, адв. приправ.
Кандидати за Одборнике:
1. Др. Игњат Павлас, адвокат
2. Пера Савић, ратар
3. Јован Бауер, опанчар
4. Сава Гркинић, гравер
5. Пера Поповић, гостионичар
6. Мираш Кичовић, проф. муш. гимн.
Њихови заменици:
1. Васа Крендић, кројач
2. Влада Влашкалић, ратар
3. Милош Дотлић, ратар
4. Рада Вуковић, гостионичар
5. Ђока Поповић, чин. обл. фин. дирек.
6. Ђока Вучковић, столар.
Нови Сад IV. гласачко место
Кандидати за председнике.
1. Др. Тоша Петковић, апел. судија
2. Гавра Мијак, секрет.обл.ф. дир.
3. Васа Матић, умир. дир. обл. фин. дир.
Њихови заменици:
1. Павле Инђић, приседник сир. стола
2. Младен Дотлић, гостионичар
3. Пера Кантарџић, ратар
Кандидати за одборнике:
1. Живко Козаров, пекар
2. Милош Асурџић, ратар
410. Сава Кавгић, ратар
5. Сима Зорић, ратар
6. Паја Пљачкић, опанчар
Њихови Заменици:
1. Младен Лалошевић, ратар
2. Пера Крстоношић, ратар
3. Ђока Дракулић, пекар
4. Славко Нацковић, пекар
5. Филип Богдановић, кројач
6. Стојан Војновић, судски извршиоц
Нови Сад V. гласачко место.
Кандидати за председнике:
1. Вуко Пејовић, суд. окр. суда
2. Сава Радуловић, суд. окр. суда
3. Јован Могин
Њихови Заменици:
1. Ђока Гајинов, учитељ
2. Др. Петар Радосављевић, адв. приправ.
3. Божа Бељански, инсп. обл. фин. дир.
Кандидати за одборнике:
1. Сава Керац, ратар
2. Мита Мунћан, ратар
3. Јован Тимаров, ратар
4. Лаза Грујић, гостионичар
5. Пера Станчулић, пекар
10

У тексту записника је изостављен кандидат под бројем 3.
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6. Стеван Башић, ратар
Њихови заменици:
1. Ђока Грујић – Челић, ратар
2. Васа Тимаров, ратар
3. Коста Поповић, ратар
4. Павле Кишгеци, ратар
5. Лука Асурџић, ратар
6. Душан Гавриловић, фијакерист.
Нови Сад VI. Гласачко место
Кандидати за Председнике:
1. Иван Шкребељин, адвокат
2. Др. Јован Лауровић, адвокат
3. Филип Кел, адвокат. приправ.
Њихови заменици:
1. Божа Виловски, чиновник
2. Сава М. Радуловић, суд. Окр. Суда
3. Др. Оскар Циприс, адвокат
Кандидати за Одборнике:
1. Др. Мита Арадски, адвокат
2. Милан Попов, трговац
3. Васа Бајазет, вртар
4. Коста Максимовић, папучар
5. Војин Јовановић, чин. гл. држ. туж.
6. Душан Нисторан, чин. Апел. Суда
Њихови заменици:
1. Коста Симин, обућар
2. Милан Суботин, бербер
3. Петар Јовановић, чин. апел. суда
4. Милан Теодоровић, дир. канц. код држав. тужиоштва
5. Петар Петровић, послужитељ
6. Душан Љубојевић, ратар
Нови Сад VII. гласачко место.
Кандидати за председнике:
1. Др. Јован Савковић, касац. судија
2. Др. Људевит Мичатек, адвокат
3. Др. Бошко Ђурђев, апел. судија
Њихови заменици:
1. Милорад Поповић, шеф одсека пош.
2. Милан Могић, проф. грађ. школе
3. Др. Александар Милер, адвокат. прип.
Кандидати за Одборнике:
1. Мита Грујић, ћурчија
2. Др. Милорад Попов, кр. јав. бел.
3. Васа Грубетић, чин.
4. Никола Машић, апотекар
5. Мита Дебељачки, рентијер
6. Јосиф Лампел, рентијер
Њихови заменици:
1. Васа Малочић, казанџија
2. Филип Пејовић, приват. чин.
3. Аврам Пејинов, берберин
4. Стеван Љубојевић, ратар
5. Лаза Мунћан, каручар
6. Никола Сланкаменац, ратар
Нови Сад, VIII. гласачко место
Кандидати за Председнике:
1. Војислав Гомирац, апел. судија
2. Душан Настић, трговац
3. Миша Илић, књигов.зан. корпорац.
Њихови заменици:
1. Душан Лупуровић, суд. срес. суда
2. Богдан Глумац, судија окр. суда
3. Велимир Бугарски, гостионичар

217

218

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Кандидати за Одборнике:
Лазар Савков, инжињер
Милорад Матић, економ
Лазар Николић, месар
Стеван Стојановић, књиговезац
Мирко Загорчић, гр. достављач
Стеван Арањош, обућар
Њихови заменици:
1. Павле Даљев, наставник гимн.
2. Фрања Микић, месар
3. Здравко Суботин, кројач
4. Стеван Барток, кројач
5. Ђока Степанов, ћурчија
6. Стеван Вургин, месар
Нови Сад, IX. гласачко место.
Кандидати за председнике:
1. Др. Сава Могин, адвокат
2. Милан Саратлић, трговац
3. Љубомир Велић, учитељ
Њихови заменици:
1. Мирко Балубџић, дир. муш. гимн.
2. Милош Хаџи-Динић, управ. позор.
3. Глиша Загорчић, учитељ
Кандидати за Одборнике:
1. Стеван Стефановић, гостионичар
2. Др. Томислав Новак, суд. окр. суда
3. Светислав Попадић, папучар
4. Лазар Штрангаров, гостион.
5. Ђорђе Мирков, надн.
6. Паја Мишковић, гост.
Њихови заменици:
1. Ђока Крстоношић, ратар
2. Коста Дима, трговац
3. Душан Матић, ред. кап. на распол.
4. Јефта Беговић, столар
5. Богдан Милић, ратар
6. Радомир Прокић, трговац
Нови Сад, X. гласачко место.
Кандидати за председнике:
1. Милован Секулић, адвокат
2. Бранислав Марић, суд. окр. суда
3. Никола Новаковић, трговац
Њихови заменици:
1. Светислав Бањица, проф. муш. гимн.
2. Која Васић, ратар
3. Иван Рашица, пуков. у пенз.
Кандидати за Одборнике:
1. Станко Маријаш, гостионичар
2. Љубомир Н. Ђорђевић, суд. срес. суда
3.Тоша Поповић, банк. чин.
4. Лазар Могин, ратар
5. Стеван Милић, ратар
6. Младен Верначки, кројач.
Њихови заменици:
1. Милан Грујић, штампар
2. Јован Могин, гостион.
3. Пера Киселица, ратар
4. Ђока Станковић, бербер
5. Прока Поповић, ратар
6. Јован Башић, ратар
Нови Сад, XI. гласачко место
Кандидати за Председнике:
1. Милован Кнежевић, суд. срес. суда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2. Благоје Хаџи Костић, бел.ср. суда
3. Др. Рудолф Видаковић
Њихови заменици:
1. Младен Продановић, ратар
2. Илија Загорчић, ратар
3. Аришко Арсеновић, ратар
Кандидати за Одборнике:
1. Илија Крстић, ратар
2. Ђока Влаовић, ратар
3. Јефта Крстић, ратар
4. Ђока Загорчић, ратар
5. Живко Продановић, ратар
6. Велемир Малетић, ратар
Њихови заменици:
1. Милан Ковачевић
2. Рада Крстић
3. Бранко Крстић
4. Јован Добрић
5. Стева Крстић
6. Лаза Крстић
Нови Сад, XII. гласачко место.
Кандидати за Председнике:
1. Др. Гига Марковић, град. сенат.
2. Аришко Летић, ратар
3. Сава Ћурчић, ратар
Њихови заменици:
1. Озрен Јовановић, учитељ
2. Новак Влаовић, ратар
3. Аришко Летић – Маринин, ратар
Кандидати за Одборнике:
1. Светислав Летић, трговац
2. Ђока Влаовић, ратар
3. Сава Срећков, ратар
4. Милош Кузмановић, ратар
5. Деја Летић, ратар
6. Рада Брзак
Њихови заменици:
1.Миша Летић, ратар
2. Младен Шилић, ратар
3. Јоца Ћурчић, Јован
4. Станко Шилић, ратар
5. Ђока Загорчић, ратар
6. Милош Мирчин, ратар
О овоме се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 354.
адм. 46377 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења Економског, Финансијског и Правног Одбора свој предлог у предмету накнадног кредита за
партију II. Изасланичких издатака.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање да
је партија II. Изасланички издатци позиција 1. до сада
прекорачена са 7806 дин. и уједно одобрава у корист ове
партије, која је у прорачуну установљена са 30.000 дин. накнадни кредит од 20.000 дин. у коме је урачунато и досадашње прекорачење ове партије с тим да ће се овај накнадни
кредит покрити преносом кредита у прорачуну градске до-
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маће благајне за 1927. год.
О овоме се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Радивој Бокшан, градски саветник.
Број. 355.
адм. 38457 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одобрења кредита за
закључење пореских књига.
Проширени градски Савет решењем својим од 25. VIII.
ове 1927 год. под Бројем 330/зап. образовао је комисију и
поверио јој је да изврши преглед свих пореских главних књига код гр. пореског уреда, које се имају по наређењу Министарства Финансија, односно Обласне Финансијске Дирекције преко реда закључити.
Комисија удовољавајући налогу проширеног градског
Савета, извршила је преглед свих пореских књига код гр. пореског оделења 3. Октобра ове 1927 год. под председништвом
госп. начелника а у присуству делегата Обласне Финансијске
Дирекције госп. Стојана Савића инспектора и споразумела
се у томе, да се преко реда закључе пореске главне књиге за
год. 1924, 1925 и 1926 и то путем ново ангажованих стручних снага који би органи имали све пореске главне књиге за
1924, 1925 и 1926 год. у акорду извршити за време од 6 месеци дана уз контролу шефа пореског одсека и делегата Обласне Финансијске Дирекције инспектора госп. Стојана Савића.
Избор стручних органа имао би се обавити путем стечаја у најкраћем времену. Избор чиновника и њихове принадлежности односно хонорар обавиће и установиће градски
Савет споразумно са комисијом и делегатом инспектором
Савићем.
Комисија предлаже, да се за овај посао вотира ванредан кредит у своти од 100.000 дин. и то 60.000 на терет овогодишњег буџета, а 40.000 дин. на терет буџета за 1928. год.
Овај кредит има служити искључиво за покриће трошкова око закључивања свих пореских главних књига за 1924,
1925 и 1926 год.
Остале пореске главне књиге имају да закључе порески
чиновници без хонорара.
Комисија предлаже даље, да у том случају ако се путем
конкурса овај посао не би могао издати стручњацима у акордни рад, - у том случају предлаже, да се овај посао изврши
преко градских пореских чиновника и чиновника обласне
финансијске дирекције, који би овај посао имали такођер у
горе одређеном року под истом контролом извршити а уз хонорар, који им гр. Савет споразумно са комисијом установи.
Исплата хонорара у току посла може се извршити
највише у висини 50% док осталих 50% има се исплатити
тек по свршеном и обрађеном послу, т.ј. када обл. фин. дирек.
оверови исправност завршеног рада и наведе своју клаузулу,
да су пореске главне књиге за 1924, 1925 и 1926 год. потпуно исправно закључене.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет вотира за закључивање
пореских главних књига за 1924, 1925 и 1926 годину ванредни кредит од 100.000 динара с тим, да 60.000 дин. иде
на терет овогодишњег буџета и то из партије непредвиђених
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издатака које се има покрити путем вирмана, а 40.000 дин.
иде на терет буџета за 1928 год.
Проширени градски Савет решава даље, да прима у
целини заједнички предлог градског Савета и делегиране
комисије и ставља им у задатак, да преко реда приступи извршењу ове одлуке, конкурс распишу и према исходу истога
избор чиновника обаве односно са ангажованим снагама нагодбу начине, контролу над радом изврше и након обављеног посла приликом завршеног рада свој извештај поднесу.
Ова одлука одобрења ради подноси се Министарству
Унутрашњих Дела.
О томе се ради извршења извештава градски Савет.
Референт: Др. Глиша Марковић, градски саветник.
Број. 356.
адм 4603, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Веселина Ракића
жељезничара и другова му, за додељивање кућишта на комплексу између жељезничке пруге и Каменичког пута.
Др. Михајло Рајковић, члан прош. Савета, наглашава
оправданост молбе жељезничара, који већ две године чекају
на плац, те предлаже, да се предлог у целини усвоји.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, је против услова,
да се развргава уговор ако за годину дана не плати куповнину, јер за то време има да сагради кућу, те неће сваки моћи испунити овај услов. Предлаже, да се наплата куповнине
осигура грунтовно.
Др. Милан Матић, члан прош. Савета, прихваћа предлог
градског Савета, јер верује, да је прека потреба. Предлог
предговорника не прихваћа, јер је у питању мала свота. Једино моли, да се не определе врло мали плацеви а ни тако велики, да се са њима може спекулисати.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, наводи да људи,
који су саградили куће на Сланој Бари пре неколико година
не могу ни данас, да их исплате.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да су
молитељима ови услови познати и да су на њих пристали.
Земљиште насуће им Жељезничка Дирекција.
Пошто се није нико више јавио за говор а реч је о продаји градског земљишта, то је председник одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског
Савета гласају са „да“ а који га не примају, да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Ђура ст. Варшањи,
Др. Вилим Вилт, Ђока Влаовић, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Коста Дима, Др. Ђура Јовановић, Стеван Јониц,
Јосип Јухас, Сава Керац, Живко Козаров, Мартин Комлош,
Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг,
Станко Маријаш, Др. Милан Матић, Миливој Матић, Милорад
Матић, Веља Миросављевић, Др. Васа Могин, Младен Могин,
Др. Славко Могин, Стеван Огњановић, Душан Перлић, Јоца
Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Др. Миша Рајковић, Лазар Савков, Арнолд Секељ, Никола Сланкаменац-Томанијин, Петар Сланкаменац-Томанијин, Стеван Стефановић, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Димитрије Бјелић.
Од стране градског Савета:
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Др. Гига Марковић, Др. Пера Адамовић, Стојан Ста-
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кић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија
Патак, Никола Лепхерц, Ранко Травањ, Павле Инђић.
Са „не“ није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада увиђајући потребу, да жељезничари, који станују по вагонима и нездравим
становима дођу што пре до здравих станова решава, да се
на комплексу између жељезничке пруге и Каменичког пута
према прикљученом парцелационом плану додели молитељима
1.) Веселину Ракићу, парц. број 15 у површини од 198.
кв. хв. за своту од 1980 динара.
2.) Михајлу Мајтану, парц. број 29. у површини од 186.
кв.хв. за своту од 1860. динара
3.) Павлу Мајтану, парц. број 30. у површини од 202. кв.
хв. за своту од 2.020 динара.
4.) Михајлу Чешљару, парц. бр. 27. у површини од 195.
кв. хв. за своту од 1950 динара.
5.) Младену Сандићу, парц. број 16. у површини од 197.
кв. хв. за своту од 1970 динара.
6.) Јовану Олаху, парц. бр. 24. у површини од 188. кв.
хв. за своту од 1880 динара.
7.) Добривоју Јаковљевићу, парц. број 17. у површини
од 174. кв. хв. за своту од 1740 динара.
8.) Миши Радосавцу, парц. број 25. у површини од 197.
кв. хв. за своту од 1970 динара.
9.) Милану Николину, парц. бр. 26. у површини од 190.
кв.хв. за своту од 1900 динара.
10.) Драгутину Павловићу, парц. бр. 20 у површини од
200. кв. хв. за своту од 2000 динара.
11.) Стевану Бони-у парц. бр. 31. у поршини од 207. кв.
хв. за своту од 2070 динара.
12.) Николи Драгину, парц. бр. 18. у површини од 219.
кв. хв. за своту од 2190 динара.
13.) Ђорђу Антонићу, парц. бр. 22. у површини од 233.
кв. хв. за своту од 2330 динара.
14.) Младену Јанковићу, парц. бр. 13. у површини од
276. кв. хв. за своту од 2760 динара.
15.) Веселину Козареву, парц. бр. 23. у површини од
192. кв. хв. за своту од 1920 динара.
16.) Јовану Мачеји, парц. бр. 19. у површини од 205. кв.
хв. за своту од 2050 динара.
17.) Никодију Станојловићу, парц. бр. 28. у површини од
198. кв. хв. за своту од 1980 динара.
18.) Миодрагу Јефтићу, парц. бр. 14. у површини од
203. кв. хв. за своту од 2030 динара.
19.) Никодију Никодијевићу, парц. бр. 21. у површини
од 204. кв. хв. за своту од 2040 динара.
Под условима.
1.) Да је молитељ жељезничар, са службом у Новом Саду,
да нема непокретног иметка и да је доброг моралног и политичког владања.
2.) Куповна цена се установљава по 1. кв. хв. 10 динара.
3.) Куповна цена се има уплатити у градску благајну у
две рате и то прва рата најдаље у року од 30 дана рачунајући од уручења правомоћне одлуке.
4.) Ко пропусти рокове уплате сматраће се, да одустаје
од додељеног му плаца и Градски Савет неће дозволити накнадне уплате.
5.) На купљеном земљишту дужан је купац подићи зграду за становање у року од 1 (једне) године рачунајући од дана
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уручења правомоћног решења, а у року од 3 месеца по уручењу одлуке, дужан је сваки купац поднети Градској Грађевинској власти молбу за грађевну дозволу.
6.) Купљено земљиште може служити само за изградњу
куће за становање и не сме се употребљавати за друге сврхе.
7.) У случају да у одређеном року купац не сагради кућу
на купљеном замљишту вратиће се купцу уплаћена куповна
цена без камате а земљиште ће град одузети натраг.
8.) Купац је дужан додељено му земљиште насути, до
потребне висине према регулационом плану.
9.) Продаја неизграђеног плаца се никоме не дозвољава.
У случају премештаја, пре него што молитељ сагради кућу,
са празним кућиштем ће град поново слободно располагати,
а купцу вратити уплаћену куповну цену без икакве камате.
10.) Саграђену кућу може купац продати само у случају
премештаја, пензионисања, односно његови правни наследници у случају смрти купца и то само жељезничарима са
службом у Новом Саду, но и у овом случају је потребно одобрење Проширеног Градског Савета. Ко се огреши о ово ограничење, губи сва права на додељено земљиште, које ће без
икакве накнаде прећи у својину града.
11.) Грунтовни препис може купац тражити само када
удовољи условима из тачке 3 и 5.
12.) Ограничења садржана у тачкама 6, 8, 9 и 10 имају
се грунтовно укњижити приликом склапања купопродајног
уговора.
13.) Сви трошкови око преписа пристојбе и биљеговине
терете купце.
14.) Све спорове, који би из купопродаје потекли рашава новосадски Срески Суд.
Ово решење има се одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела.
О овоме се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број. 357.
адм. 34134, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Илије Жикића и
другова, ради откупа кућишта додељених им од Жупанијског
Аграр. Уреда у Новом Саду т.зв. „ДЕТЕЉИНАРАМА“.
Проширени градски Савет из своје седнице од 19. маја
1927. године под бројем 145/адм. 48393. од 1926 упутио је
Градски Савет, да се са молиоцима споразуме и нагоди у погледу висине коначне отштете за експроприсано земљиште
на поседу града Новог Сада и да након постигнутог споразума са заинтересованима, поднесе Проширеном Градском Савету коначан предлог у том погледу.
По чл. 13. закона од 4. јуна 1922 године спроводби делимичне експропријације, стицатељи експроприсаног земљишта биће дужни платити бившем власнику отштету за експроприсано земљиште, која ће се утврдити законодавним путем,
када се проведе коначна експропријација великих поседа.
Чл. 5. Правилника о факултативном откупу међутим
омогућава стицатељима експроприсаног земљишта, да и пре
него што законодавним путем буде решено питање отштете,
могу споразумним откупом регулисати питање коначне отштете, као што и сами молитељи у својој молби траже.
Пошто се није нико пријавио да говори а реч је о продаји градског земљишта, то је председник одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског
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Савета гласају са „да“ а који га не примају, да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали :
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Ђура ст. Варшањи,
Др. Вилим Вилт, Ђока Влаовић, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Коста Дима, Др. Ђура Јовановић, Стеван Јониц,
Јосип Јухас, Сава Керац, Живко Козаров, Мартин Комлош,
Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг,
Станко Маријаш, Др. Милан Матић, Миливој Матић, Милорад Матић, Веља Миросављевић, Др. Васа Могин, Младен
Могин, Др. Славко Могин, Стеван Огњановић, Душан Перлић,
Јоца Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Др. Миша
Рајковић, Лазар Савков, Арнолд Секељ, Никола Сланкаменац-Томанијин, Петар Сланкаменац-Томанијин, Стеван Стефановић, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Димитрије Бјелић.
Од стране градског Савета:
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Др. Гига Марковић, Др. Пера Адамовић, Стојан
Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лепхерц, Ранко Травањ, Павле Инђић.
Са „не“ није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет, као муницип. одбор уважава молбу Илије Жикића и другова за откуп земљишта које им
је додељено решењем Аграр. Дирекције у Новом Саду бр.
1144/925 на велепоседу града Новог Сада т.зв. „ДЕТЕЉИНАРАМА“ и након постигнутог узајамног споразума на основу
5, 9. чл. правилника о факултативном откупу установљава
висину коначне отштете у своти од 6 (шест) динара по једном кв. хвату.
2.) Овако установњена отштета има се граду Новом Саду као бившем власнику исплатити у 4. полугодишње рате,
најдаље у року од 2 године. Прва рата се има уплатити најкасније у року од 30 дана по уручењу правомоћне одлуке.
3.) Откупљено земљиште ће се грунтовно пренети на
купца тек након потпуне исплате отштете.
4.) Сви стицатељи експроприсаних земљишта имају у
смислу 13. чл. закона о експропријацији од 4. јуна плаћати
годишњи принос у висини једногодишње закупнине и то од
1925 год. када им је Жуп. Аграр. Уред доделио земљиште, па
све до ступања на снагу овога споразума.
5.) Према чл. 7 Закона о експропријацији од 4. Јуна
1922. год. сваки стицатељ од дана уведења у посед дужан је
носити све јавне терете, који су скопчани са поседом и власништвом експроприсаног земљишта.
6.) О откупу ће градски Савет са купцима склопити уговор који се има на основу члана 9. и 11. Правилника о факултативном откупу поднети Министарству за Аграрну Реформу
на одобрење. Уговор ће важити тек онда, када га Мин. за
Арграр. Реформу одобри.
7.) Сваки купац дужан је пре почетка зидања према постојећим прописима од грађевне власти прибавити дозволу.
Ова одлука се има одобрења ради подастрети Министарству Унутрашњих Дела.
Спровађање овог решења поверава се градском Савету.
О предњем се извештавају молитељи и градски Савет
ради даљег поступка изводом из записника.
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Број. 358.
адм. 36499, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Шандора Лучића
да му градски Савет прода 17. кв. хвати градског земљишта,
које се налази у Земљане Ћуприје улици између његове куће
и регулационе линије.
Пошто се нико није јавио за говор а реч је о продаји
градског земљишта, то је председник одредио поименично
гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета
гласају са „да“ а који га не примају, да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране муниципалног већа:
Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Стеван Вагнер,
Вилим Вајс, Ђура ст. Варшањи, Др. Вилим Вилт, Ђока
Влаовић, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Коста Дима,
Др. Ђура Јовановић, Стеван Јониц, Јосип Јухас, Сава Керац, Живко Козаров, Мартин Комлош, Младен Лалошевић,
Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг, Станко Маријаш, Др.
Милан Матић, Миловој Матић, Милорад Матић, Веља Миросављевић, Др. Васа Могин, Младен Могин, Стеван Огњановић,
Душан Перлић, Јоца Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Др. Миша Рајковић, Лазар Савков, Арнолд Секељ,
Никола Сланкаменац-Томанијин, Петар Сланкаменац-Томанијин, Стеван Стефановић, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић,
Димитрије Бјелић.
Од стране градског Савета:
Александар Поповић, Др. Михајо Продановић, Никола
Плавшић, Др. Гига Марковић, Др. Пера Адамовић, Стојан
Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лепхерц, Ранко Травањ, Павле Инђић.
Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет Града Новог Сада усваја молбу Шандора Лучића, новосадског становника и продаје му 17. кв.
хвати градског земљишта, које носи топ. бр. 4820/23 а које
се налази у Земљане Ћуприје улици бр. 25 између регулационе линије и куће молитеља.
Ово земљиште према регулационом плану неће служити за улицу него се продаје за проширење и исправак плаца
Шандора Лучића.
Куповна цена поменутог земљишта установљава се у
своти од 60 динара по 1. кв. хвату, што чини свега за продатих 17. кв.хв. 1.020. дин. сл: једнахиљададвадесет динара,
коју купац има у року од 3 месеца након уручења правомоћног решења уплатити.
Купљено земљиште може купац или правни наследник
његов употребити само за оне цељи, за које оно може служити према регулационом плану, односно у оне сврхе, какве у
том погледу пропише грађевна власт.
Ако би купац или правни наследник његов купљено
земљиште у друге цељи употребио, то ће град бити властан,
да продато земљиште уз повратак куповнине без камате натраг узме без права на отштету.
Купац или правни наследник његов, дужан је све оне
наредбе о свом трошку тачно изводити, које му буде издала
ма која власт из здравстевних обзира или из обзира јавне
сигурности и сигурности против пожара.
Купац или правни наследник његов дужни су одговара-
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ти за све оне штете, које би град Нови Сад имао да претрпи
услед неодржавања или прекорачења услова, статуисаних
овим уговором.
Сви трошкови око овог купа односно продаје терете
искључиво купца.
Све спорове, који потекну из овог купа односно продаје решава новосадски срески суд или оне судске власти, које
би на његово место постављене биле.
О овоме се извештава молитељ и Градски Савет ради
извршења изводом из записника.
Ово се решење има подастрети Министарству Унутрашњих Дела оделењу за Б.Б.Б. на одобрење.
Број. 359.
адм. 43970 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Жарка Ердељана
да му се прода 250 кв. хв. гр. земљишта за изградњу куће за
становање.
Влада Влашкалић, члан прош. Савета, вели, да је ова
земља мочварна и да је цена превелика, јер се мора много
насипати.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да купци
знају за цену и услове, јер су пређашњи купци споразумно
одустали од плацева, да би ови могли купити и молбе су поднели заједнички.
Пошто се није нико више јавио за говор, а реч је о продаји градског земљишта, то је председник одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског
Савета гласају са „да“ а који га не примају, да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Ђура ст. Варшањи,
Др. Вилим Вилт, Ђока Влаовић, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Коста Дима, Др. Ђура Јовановић, Стеван Јониц,
Јосип Јухас, Сава Керац, Живко Козаров, Мартин Комлош,
Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг,
Станко Маријаш, Др. Милан Матић, Миливој Матић, Милорад Матић, Веља Миросављевић, Др. Васа Могин, Младен
Могин, Др. Славко Могин, Стеван Огњановић, Душан Перлић,
Јоца Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Др. Миша
Рајковић, Лазар Савков, Арнолд Секељ, Никола Сланкаменац-Томанијин, Петар Сланкаменац-Томанијин, Стеван Стефановић, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Димитрије Бјелић.
Од стране градског Савета:
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Др. Гига Марковић, Др. Пера Адамовић, Стојан
Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лепхерц, Ранко Травањ, Павле Инђић.
Са „не“ није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет продаје Жарку Ердељану на
4 крајцаре долми парц бр. 28. од 250 кв.хв. градског земљишта уведеног у грунт. ул. бр. I. топ. бр. 4821/94 у сврху изградње куће за становање, уз следеће услове:
1.) Куповна се цена установљава у своти од 50.000 (педесетхиљада) динара по кат. јутру т.ј. за продатих 250.кв.хв.
у своти од 7812 динара, 50 пара.
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Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.
2.) Купац има на купљеном земљишту зграде и инсталације да успостави за сада барем у оном обиму, како је у
приложеном техничком опису означено и да запосли радну
снагу исказану тамо.
3.) Пројектоване зграде и инсталације имају се успоставити у року од 1. године дана рачунајући од правомоћности
односно од дана уручења ове одлуке а као гаранција за ову
обавезу има да служи кауција од 2.000 динара (двехиљаде)
динара која се свота има приликом склапања уговора да
депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у
уложној књижици, која гласи на ову своту, а коју уложну
књижицу призна гр. Савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају губи је купац у
корист града.
Купац се обавезује, да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде и инсталације тако изградити, да се услед
овога неће ни димом ни смрадом ни испуштањем прљавих
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одношаји суседа и околине.
4.) Купљено земљиште има да служи једино у циљу изградње пројектоване радионице, и несме власништво истог
на друго лице пренети.
5.) Ако купац не удовољи предњим обавезама ове одлуке, као и онда ако без разлога рад у радионици обустави,
биће град властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате од власника одузме и позове га да у року од
1. године дана уклони и однесе све зграде и инсталације, јер
ће у противном случају све то без разлике и без икакве отштете прећи у власништво Града, Новог Сада.
6.) Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извађати све наредбе, које му буде издала ма
која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара као и грађевна власт
приликом издавања грађевне дозволе.
7. Ограничења права власништва садржана у тачкама 1, 2, 4 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
8. Купац и правни наследник његов дужни су одговарати за сву ону штету, коју би град имао да претрпи из
неодржавања и прекорачења овим уговором постављених
услова.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор,
биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава срески суд или оне судске власти, које би на његово место
постављене биле.
Ово се решење има поднети Министарству Унутрашњих Дела на одобрење.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број. 360
адм. 27572, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Тихомира Бранчића, трговца да му се прода 209. кв.хв. земљишта за изградњу
магацина за смештај колонијалне робе.
Пошто се није нико више јавио за говор, а реч је о продаји градског земљишта, то је председник одредио поиме-
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нично гласање тако, да они, који примају предлог градског
Савета гласају са „да“ а који га не примају, да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Ђура ст. Варшањи,
Др. Вилим Вилт, Ђока Влаовић, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Коста Дима, Др. Ђура Јовановић, Стеван Јониц,
Јосип Јухас, Сава Керац, Живко Козаров, Мартин Комлош,
Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг,
Станко Маријаш, Др. Милан Матић, Миливој Матић, Милорад Матић, Веља Миросављевић, Др. Васа Могин, Младен
Могин, Др. Славко Могин, Стеван Огњановић, Душан Перлић,
Јоца Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Др. Миша
Рајковић, Лазар Савков, Арнолд Секељ, Никола Сланкаменац-Томанијин, Петар Сланкаменац-Томанијин, Стеван Стефановић, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Димитрије Бјелић.
Од стране градског Савета:
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Др. Гига Марковић, Др. Пера Адамовић, Стојан
Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лепхерц, Ранко Травањ, Павле Инђић.
Са „не“ није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет продаје Тихомиру Бранчићу, трговцу 209. кв. хв. градског земљишта уведеног у грунт.
ул. бр. I. топ. бр. 4820/35, 4821/97, 4823/41 у сврху изградње магазина за смештај колонијалне робе уз следеће услове:
1. Куповна цена се установљава у своти од 50.000 (педесет хиљада) динара по кат. јутру т.ј. за продатих 209. кв.
хв. у своти од 6531 дин. 25. пара сл. шестхиљадапетстотинатридесетједан динар, 25 пара.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.
2. Купац има на купљеном земљишту зграде и инсталације да успостави за сада барем у оном обиму, како је у
приложеном техничком списку означено и да запосли радну
снагу исказану тамо.
3. Пројектоване зграде и инсталације имају се успоставити у року од 1. године дана рачунајући од правомоћности
односно од дана уручења ове одлуке а као гаранција за ову
обавезу има да служи кауција од 2.000 дин (двехиљаде) динара, која се свота приликом склапања уговора има да депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у
уложној књижици, која гласи на ову своту, а коју уложну
књижицу призна градски Савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац у корист града
Купац се обавезује да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде и инсталације тако изградити, да се услед
овога неће ни димом ни смрадом ни испуштањем прљавих
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одношаји суседа и околине.
4. Купљено земљиште има да служи једино у циљу изградње пројектоване радионице, и несме власништво истог
на друго лице пренети.
5. Ако купац не удовољи предњим обавезама ове одлуке, као и онда ако без разлога рад у радионици обустави, биће град властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате од власника одузме и позове га да у року од
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1 године дана уклони и однесе све зграде и инсталације, јер
ће у противном случају све то без разлике и без икакве отштете прећи у власништво града Новог Сада.
6. Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извађати све наредбе, које му буде издала ма
која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара као и грађевна власт
приликом издавања грађевне дозволе.
7. Ограничења права власништва садржана у тачкама
1, 2, 4 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
8. 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.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор,
биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава
срески суд или оне судске власти, које би на његово место
постављене биле.
Ово се решење има поднети Министарству Унутрашњих
Дела на одобрење.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 362.11
адм. 30940, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Живана Давидова
да му се прода 250. кв.хв. гр. земљишта у сврху изградње
куће за становање.
Пошто се није нико више јавио за говор, а реч је о продаји градског земљишта, то је председник одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског
Савета гласају са „да“ а који га не примају, да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Ђура ст. Варшањи,
Др. Вилим Вилт, Ђока Влаовић, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Коста Дима, Др. Ђура Јовановић, Стеван Јониц,
Јосип Јухас, Сава Керац, Живко Козаров, Мартин Комлош,
Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг,
Станко Маријаш, Др. Милан Матић, Миливој Матић, Милорад Матић, Веља Миросављевић, Др. Васа Могин, Младен
Могин, Др. Славко Могин, Стеван Огњановић, Душан Перлић,
Јоца Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Др. Миша
Рајковић, Лазар Савков, Арнолд Секељ, Никола Сланкаменац-Томанијин, Петар Сланкаменац – Томанијин, Стеван Стефановић, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Димитрије Бјелић.
Од стране градског Савета:
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Др. Гига Марковић, Др. Пера Адамовић, Стојан
Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лепхерц, Ранко Травањ, Павле Инђић.
Са „не“ није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет продаје Живану Давидовом
на четир крајцаре долми 250. кв. хв. градског земљишта
11

У тексту записника је изостављена тачка дневног реда под бројем 361.
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уведеног у грунт. ул. бр. I. топ.бр. 4821/57 у сврху изградње
куће за становање уз следеће услове:
1. Куповна цена се установљава у своти од 50.000 (педесетхиљда) динара по кат. јутру т.ј. за продатих 250. кв.хв.
у своти од дин. 7812 дин. и 50 пара.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.
2. Купац има на купљеном земљишту зграде и инсталације да успостави за сада барем у оном обиму, како је у
приложеном техничком списку означено и да запосли радну
снагу исказану тамо.
3. Пројектоване зграде и инсталације имају се успоставити у року од 1. године дана рачунајући од правомоћности
односно од дана уручења ове одлуке а као гаранција за ову
обавезу има да служи кауција од 2.000 дин (двехиљаде) динара, која се свота приликом склапања уговора има да
депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у
уложној књижици, која гласи на ову своту, а коју уложну
књижицу призна градски Савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац у корист града.
Купац се обавезује да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде и инсталације тако изградити, да се услед
овога неће ни димом ни смрадом ни испуштањем прљавих
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одношај суседа и околине.
4. Купљено земљиште има да служи једино у циљу изградње пројектоване радионице, и несме власништво истог
на друго лице пренети.
5. Ако купац не удовољи предњим обавезама ове одлуке, као и онда ако без разлога рад у радионици обустави,
биће град властан, да продато земљиште уз враћање куповне цене без камате од власника одузме и позове га да у року
од 1 године дана уклони и однесе све зграде и инсталације,
јер ће у противном случају све то без разлике и без икакве
отштете прећи у власништво града Новог Сада.
6. Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извађати све наредбе, које му буде издала ма
која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара као и грађевна власт
приликом издавања грађевне дозволе.
7. Ограничења права власништва садржана у тачкама
1, 2, 4 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
8. 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.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор,
биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава
срески суд или оне судске власти, које би на његово место
постављене биле.
Ово се решење има поднети Министарству Унутрашњих
Дела на одобрење.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 363.
адм. 15600, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Бењамина Бечке-
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хази зидарског мајстора да му се прода 250. кв. хв. гр. земљишта на четир крајцаре долми за изградњу куће за становање и радионице за чишћење рубља.
Пошто се нико није јавио за говор а реч је о продаји
градског земљишта, то је председник одредио поименично
гласање тако, да они, који примају предлог градског Савета
гласају са „да“ а који га не примају, да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране муниципалног већа:
Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Стеван Вагнер,
Вилим Вајс, Ђура ст. Варшањи, Др. Вилим Вилт, Ђока Влаовић, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Коста Дима, Др.
Ђура Јовановић, Стеван Јониц, Јосип Јухас, Сава Керац,
Живко Козаров, Мартин Комлош, Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг, Станко Маријаш, Др. Милан
Матић, Миловој Матић, Милорад Матић, Веља Миросављевић,
Др. Васа Могин, Младен Могин, Стеван Огњановић, Душан
Перлић, Јоца Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић,
Др. Миша Рајковић, Лазар Савков, Арнолд Секељ, Никола
Сланкаменац-Томанијин, Петар Сланкаменац-Томанијин,
Стеван Стефановић, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Димитрије Бјелић.
Од стране градског Савета:
Александар Поповић, Др. Михајо Продановић, Никола
Плавшић, Др. Гига Марковић, Др. Пера Адамовић, Стојан
Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лепхерц, Ранко Травањ, Павле Инђић.
Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет продаје Бенњамину Бечкехазу 250. кв. хв. градског земљишта уведеног у грунт. ул. бр.
I. топ. бр. 4821 у сврху изградње куће за становање и радионице за чишћење рубља уз следеће услове.
1. Куповна цена се установљава у своти од 50.000 (педесетхиљада) динара по кат. јутру т.ј. за продатих 250. кв.
хв. у своти од 7.812 динара 50 пара.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.
2. Купац има на купљеном земљишту зграде и инсталације да успостави за сада барем у оном обиму, како је у приложеном техничком списку означено и да запосли радну снагу исказану тамо.
3. Пројектоване зграде и инсталације имају се успоставити у року од 1. године дана рачунајући од правомоћности
односно од дана уручења ове одлуке а као гаранција за ову
обавезу има да служи кауција од 2.000 дин (двехиљаде) динара, која се свота приликом склапања уговора има да
депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у
уложној књижици, која гласи на ову своту, а коју уложну
књижицу призна градски Савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац у корист града.
Купац се обавезује да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде и инсталације тако изградити, да се услед
овога неће ни димом ни смрадом ни испуштањем прљавих
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одношај суседа и околине.
4. Купљено земљиште има да служи једино у циљу изградње пројектоване радионице, и несме власништво истог
на друго лице пренети.
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5. Ако купац не удовољи предњим обавезама ове одлуке, као и онда ако без разлога рад у радионици обустави, биће град властан, да продато земљиште уз враћање куповне
цене без камате од власника одузме и позове га да у року од
1 године дана уклони и однесе све зграде и инсталације, јер
ће у противном случају све то без разлике и без икакве отштете прећи у власништво града Новог Сада.
6. Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извађати све наредбе, које му буде издала ма
која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара као и грађевна власт
приликом издавања грађевне дозволе.
7. Ограничења права власништва садржана у тачкама
1, 2, 4 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
8. 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.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор,
биљеге и пристојбе терете купца.
10. Све спорове из овога купа односно продаје решава
срески суд или оне судске власти, које би на његово место
постављене биле.
Ово се решење има поднети Министарству Унутрашњих
Дела на одобрење.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. саветник.
Број. 364.
адм. 35740, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету решења Министарског
Савета којим се општина новосадска ослобађа плаћања за
уступљену конструкцију од 30 м. инундационог моста.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог Градског Савета
а по саслушању економског, финансијског и правног одбора
узима на знање решење Министарског Савета којим се општина новосадска ослобађа плаћања за уступљену конструкцију од 30 м за инундациони мост на Дунаву код Новог Сада.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 365.
адм. 27788, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету расписа лицитације за
градњу степеника поред стуба инундационог моста.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог Градског Савета
а по саслушању економског, финансијског и правног одбора
решава, да се одмах распише лицитација за градњу степеника поред стуба инундационог моста у Новом Саду.
Покриће за ове радове у суми од 127260.50 динара пред-
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виђено је у зајму од 5.000.000 динара који је град подигао код
Држ. Хипотекарне Банке.
Исход лицитације поднеће Градски Савет Проширеном
градском Савету на одобрење.
Извршење се поверава Градском Савету.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 366.
адм. 45377 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету накнадног одобрења лицитације за набавку 500 тона каменог угља за производ плина.
Др. Михајло Рајковић, члан прош. Савета, предлаже, да
се код ове лицитације а и у будуће увек позову и неколико
чланова прош. Савета.
Предлог градског Савета допуњен предлогом Др. Михајла Рајковића једногласно је примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског, финансијског и правног одбора прихваћа предлог
Градског Савета и одобрава наруџбу 250 тона енглеског
угљена врста Њу Леверсон код фирме Браћа Крајчаревић у
Новом Саду по цени од 62 дин. (шесдесетдва динара) за 100
кг. франко Творница Плина и 250 тона моравско-острвског
угљена код фирме Геза Штајницер у Вел. Бечкереку по цени
од 64. дин. (шесдесетчетир) за 100. кг. франко Творница
Плина по условима одређеним у седници Проширеног градског Савета одржане 30. маја 1927 под бр. 23799/адм. 1927.
Уједно узима на знање, да је Градски Сенат потребну количину од 500 тона угљена у интересу одржавања несметаног
погона Творнице Плина већ наручио.
Градски Савет се упућује да код ове лицитације а и у
будуће за све веће лицитације позива и неколико чланова
прош. градског Савета.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 367.
адм. 41080 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету набавке 425 тона угљена
за градске погоне.
Др. Михајло Рајковић, члан прош. Савета, предлаже,
да овој лицитацији присуствују инж. Лазар Савков, инж. Вилим Вајс, и Др. Димитрије Арадски.
Предлог градског Савета допуњен предлогом Др. Михајла Рајковића је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог градског Савета
а по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора решава, да се распише јавна усмена лицитација
на дан 9. Новембра о.г. за набавку 425 тона угљена за градске погоне са деловима.
1. Угаљ треба да је прост од прашине, само у комадима
већим од 60м/м.
2. Угаљ треба да је без сумпора и да се састоји из најма-
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ње 82% горљивог (С) материјала и највише 8% пепела са 55
воде а количина калорија да је 7200.
3. Након решења града – лиферација се има извршити
најдаље за 30 дана када буде лиферант извештен да је лиферација њему поверена.
4. Квалитативно примање је комисијско на градском
стоваришту.
5. Квантитативно примање уследиће на градској ваги.
6. Понуде се имају дати за 425 тона франко стовариште
Кланица.
7. Понуди се има приложити анализа понуђеног угља.
8. У случају ако би се жељезничка тарифа у току лиферовања повисила или снизила вишак или мањак иде на терет
или корист Градског Савета.
9. Лиферант је дужан положити 5% од вредности понуђеног угља као кауцију и то још пре лицитације у гр. Благајну.
Комисији која ће извршити лицитацију предаће лиферанти
признаницу о положеној кауцији. Добављач којему буде поверена лиферација угља надопуниће своју кауцију на 10%.
10. У случају промене валуте лиферант нема права на
никакву накнаду.
Овлашћује се Градски Савет, да јавну усмену лицитацију одржи према исходу исте најповољнијем понудиоцу
испоруку повери. Као покриће ове набавке служи кредит
„Рачун угља“.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
На ову лицитацију се одређују као изасланици прош.
гр. Савета: инж. Лазар Савков, инж. Вилим Вајс и Др. Димитрије Арадски.
Број. 368.
адм. 35562, 38756, 46392, 46393 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету извештаја о II. офертуалној лицитацији за изградњу калдрме у Кајмакчаланској и
другим улицама, записник I. лицитације за набавку материјала и радови око оправке постојеће калдрме.
Миливој Матић, члан прош. Савета, предлаже, да се
код сваког рада именује један надзорни инжињер, који не
може бити шеф, и који ће бити сво време на послу. За то има
да му се одреди нарочити хонорар. За колаудацију посла нека
се позове и стручни члан Управног Одбора. Даље предлаже,
да се обавеже предузимач, да мора имати стручњака и да добивени посао не сме издавати у акорд и не стручним лицима.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, примећује, да
се чланови одбора не одазивају позивима за колаудацију послова и да се ова врши шаблонски.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, тумачи пропис уредбе о набавкама према којој се за преузимање послова и материјала траже стручњаци, али тај не мора бити члан
Управног Одбора.
Миливој Матић, члан прош. Савета, вели, за колаудацију треба много труда и времена, те треба наградити и инжињера, који то врши. Чланови Одбора могу бити само као
сведоци. Видео је грађевинске дневнике онако како се они
не би смели водити. Ово износи у доброј намери и као резултат свог опажања.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да предлог предговорника није заснован на статуту а у прорачуну
нема покрића за издатке на хонорар.
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Миливој Матић, члан прош. Савета, вели, да би се ови
издатци могли бацити на предузимача, који би врло радо то
сносио.
Др. Михајло Рајковић, члан прош. Савета, вели, да су
примедбе предговорника умесне. Зна, да је и Управни Одбор
донео на предлог инж. Ненада Ланцоша, решење о вршењу и
хонорисању надзора, па би га требало у живот увести. У услове треба у будуће стављати и то, да се послови имају извршавати са нашим раденицима, да би се нашим беспосленим
раденицима дала прилика, да дођу до зараде.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да овај
предлог није у противности са уредбом о набавкама, те се
може стављати у услове.
Др. Михајло Продановић, гр. гл. правозаступник, предлаже, да се ово решење и обзиром на предстојећу зиму прогласи хитним и одмах извршним без обзира на евентуалне
призиве.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет, на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора одобрава исход II.
лицитације од 28. IX. 1927. за изградњу калдрме у Кајмакчаланској и другим улицама као и исход I. лицитације од 30. IX.
1927. за набавку каменитог материјала и радова око оправке
постојеће калдрме.
Према томе проширени градски Савет поверава градњу
калдрме у Кајмакчаланској, Кумановској, Змај Огњена Вука
улици, на Житном Тргу на путу пред Берзом и на темеринској пијаци инжињеру Стевану Радивојевићу по јединичним
ценама према понуди са укупном свотом од 1.736.783 динара
с тим, да туцаник и спојни материјал не буде кречњак него
еруптивни камен т.ј. андезит из Добре или Кварцит по мустри.
Кредит за покриће ових радова је предвиђен у буџету
под ставком I из којег кредита има се узети 438.783 дин. а
осталих 1.298.000 динара предвиђено је у зајму од 5.000.000
динара.
Уједно Проширени Савет, према исходу I. лицитације
поверава набавку камена и туцаника као и радове око оправке постојеће калдрме у Љубљанској, Војводе Бојовића, Мушицког, Јов. Арања и Цара Душана улици инж. Александру
Шумахеру по јединичним ценама своје понуде и за коначну
своту од 143.693.50 динара.
Кредит је за ове радове предвиђен у буџету за 1927. год.
под ставком XV. 2.
Проширени гр. Савет нарочито условљава, да се рад има
спровести само путем стручног особља и предузимач није
властан овај рад издавати суб предузимачу.
Проширени гр. Савет по саслушању свога правозаступника (на основу §
. 8. т.б.) зак. чл. XX. из 1901 год. изриче, да се ово решење има спровести одмах без обзира на евентуалне призиве
из разлога, да је још пре наступања зиме преко потребно
оправити ове улице.
О овоме се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Др. Глиша Марковић, градски саветник.
Број. 369.
адм. 37459, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. под-
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носи на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе ред. вел. капетаније ради набавке 110 комада пелерина за момчад гр. редарства.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ
Проширени Савет града Новог Сада расписује усмену
јавну лицитацију за набавку 110 комада пелерина за градску
редарствену момчад.
Лицитација се има обавити поверенствено. У поверенство се одређују г.г. Др. Гига Марковић, гр. економ. саветник,
Миливој И. Вучетић, гр. рачунарски саветник или његов
заменик, Станоје Михалџић, гр. ред. вел. капетан или његов
заменик, Ђока Паланачки, гр. економ и од стране Проширеног Градског Савета Светислав Летић и Коста Дима.
Тачан дан и време лицитације одредиће градски Савет.
Лицитација се има одржати према следећим
УСЛОВИМА:
1.) Лицитанти су дужни пре лицитације водитељу лицитације приказати мустру од загасито плаве импрегниране
чоје од које ће пелерине израдити.
2.) Лицитанти су дужни пре лицитације приказати обртницу и признанице о уплаћеној кауцији.
3.) Кауција износи 5% од буџетом предвиђене своте –
т.ј. 4200. (четирхиљадедвестотине) Динара, која се свота има
положити у готовом новцу или пак у уложној књижици оног
новчаног завода, код којег град има уложен свој новац.
Кауција се има положити у градску благајну најкасније
до 10 сати пре подне на дан саме лицитације.
4.) Сви трошкови таксе и биљеге терете искључиво купца.
5.) Најбољи нудиоц је дужан након одобрења лицитације, да прилепи на услове прописану таксу који ће услови
служити као уговор.
6.) Најбољи нудиоц дужан је наручене пелерине израдити у оној форми, како му то буде Градски Савет одредио.
7.) Положена кауција најбољег нудиоца остаје у градској благајни све дотле, док преузети посао не излиферује
граду, а осталим лицитантима се враћа, одмах после лицитације.
8.) Примопредаја поручених пелерина вршиће се поверенствено. Поверенство за пријем пелерина сачињавају лица,
која су присуствовала лицитацији за издавање у посао израде
пелерина. Примаће се само оне пелерине, које су израђене
према условима и из материјала, који је приказан на лицитацији. Ако пелерине не би биле израђене према условима и
од чоје приказане на лицитацији, град ће вратити исте лиферанту, који ће бити поново дужан израдити исте према условима и из чоје, која је приказана на лицитацији, јер ће у противном Градски Савет неодговарајућу количину наручити
код другог, на терет дотичног лиферанта.
9.) Лицитација је за нудиоца обавезна одмах а за град
тек по одобрењу Градског Савета.
10.) Поручене пелерине се имају излиферовати у року
од 60 дана рачунајући од дана уручења решења, којим се
лицитација одобрава.
11.) За све спорове који би настали у овој ствари надлежан је новосадски Срески Суд.
Извршење овог закључка поверава се Градском Савету.
О овоме се даљег поступка ради извештава градски
Савет изводом из записника.
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Број. 370.
адм. 38180, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету набавке зимског одела
и обуће за градске редаре пожарнике и служитеље.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада решава да се има
расписати усмена јавна лицитација за набавку доле наведену зимску обућу и одело и то.
I. ГРУПА.
Ципеларски послови.
1.) 13 пари ципела на цуг за градске послужитеље а на
терет партије III. прорачуна Дом. благајне за 1927. год.
2.) 15 пари чизама за гр. ред. коњанике а на терет партије XXVI. поз. б.) прорачуна гр. дом. благајне за 1927. год.
3.) 110. пари ципела на шњирање за момчад гр. редарства а на терет парт. XXVI. поз. б.) прорачуна гр. дом. благајне за 1927. год.
4.) 20 пари ципела на цуг за момчад гр. пож. чете и то
на терет II. поз. в) прор. гр. домаће благајне за 1927. год.
5.) 20 пари чизама меканих сара за момчад гр. пож.
чете и то на терет парт II. поз. г) прор. гр. дом. благајне за
1927. год.
II. ГРУПА
Кројачки послови:
1.) 13 комада блузи и чакшира за гр. послужитеље а на
терет парт. III. прор. за 1927 год.
2.) 12. ком. капа за градске послужитеље а на терет парт.
III. прор. за 1927 год.
3.) 30. ком. блуза и чакшира за гр. редарствену момчад.
4.) 30 комада капа за гр. ред. момчад обе ставке на терет парт. XXVI. поз. а) прорач. за 1927 год.
5.) 15. ком. јахаћих чакшира за гр. ред. коњанике а на
терет став. XXVI. поз. а) прорач. за 1927. год.
6.) 20. ком. блуза и чакшира за момчад гр. пожарне чете
а на терет парт. II.поз. а) прорач. за 1927. год.
7.) 20. ком. капа за момчад гр. пож. чете а на терет парт.
II. поз. а) прорач. за 1927. год.
8.) 20. ком. зимских капута за момчад гр. пожар. чете
а на терет парт. II. поз. д) прорач. за 1927. год.
III. ГРУПА.
Рукавице.
1.) 110 пари рукавица за гр. редарствену момчад а на
терет партије XXVI. поз. в) прорач. за 1927. год.
Лицитација се има обавити поверенствено. У поверенство се одређују: градски економски саветник, гр. ред. вел.
капетан или заменик његов, Командир пож. чете, град. рачунарски саветник, гр. економ. Светислав Летић и Коста Дима.
Лицитацију има градски Савет 15 дана раније путем
новина да објави.
Уједно прош. Савет града Новог Сада одобрава услове
лицитације за набавку зимског одела и обуће за градске намештенике и то у следећем тексту.
УСЛОВИ:
За набавку зимског одела и обуће за гр. намештенике.
1.) Пре почетка лицитације има сваки лицитант приказати поверенству уверење, да је способан да учествује на јавној лицитацији.
2.) Сваки од лицитаната има пре почетка лицитације
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да уплати у градску благајну прописану кауцију и то:
за I. групу износи .................. 5000 дин.
〃 ........................... 5000 〃
за II. 〃
〃 ..............................300 〃
за III. 〃
Кауција се има положити у готовом новцу или у уложној књижици, оног новчаног завода, код кога град има уложеног новца. Признаница о положеној кауцији предаје се
пре почетка лицитације поверенству и после лицитације
кауција најбољег нудиоца остаје у гр. благајни, док преузети
посао потпуно не излиферује, а осталима се кауција враћа.
3.) Ципеле морају бити израђене од првокласног т.зв.
„Питлинг бокса“ а ђонови од чешког кропона, и у свакој ципели мора бити брандсолн.
4.) Чизме за гр. редаре морају бити израђене од истог
материјала као и ципеле, са тврдим сарама, а за пожарну
момчад од јаке жуте телеће коже са меканим сарама.
5.) Сваки лицитант за ципеларски посао, мора зготовити по један пар ципела и чизама па ће најбоље примерке комисија изабрати које ће служити као узорак за лицитирање.
6.) Одело и зимски капути, имају се израдити према
мустрама, чоје и кроја које ће бити приказане на лицитацији.
7.) Капе се имају израдити према приказаној мустри а
од материјала, од каквог се буде поједино одело израдило.
8.) Вунене рукавице се имају лиферовати према мустри
приказаној на лицитацији, а према величини руке појединог
редара.
9.) Примање порученог материјала вршиће поверенство, које је и обавило лицитацију, а осим тога ће Градски
Савет одредити још по два стручњака за ципеларски и за
кројачки посао.
10.) Свака излиферована роба, која не би одговарала
условима враћа се лиферанту натраг, који је дужан исту изменити са одговарајућом, у противном случају ће град на
штету лиферанта не одговарајући предмет код другог лиферанта.
11.) Лицитација важи за лицитанте одмах а за град тек
по одобрењу Градског Савета.
12.) Предузимање је правомоћно тек онда када исто одобри она власт која је издала посао.
13.) За све спорове у смислу 45.§. посл. ал. Ур. о јавним
лиферацијама, који би из овог посла потекли, надлежан је
новосадски срески суд.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. саветник.
Број. 371.
адм. 45363, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одобрења изградње подсвођеног канала од Дома Инспектората Народног Здравља
па уздуж Дунавске обале до шмрка код свиларе.
Др. Димитрије Арадски, члан прош. Савета, вели, да су
поред Дунава израђене лепе палате и било би потребно, да се
изгради и овај канал. Али град има много пречих потреба и
не види разлога зашто, да се изгради пре од целе каналске
мреже. Крајем новембра истиче рок за поднашање оферата
за изградњу водовода и канализације.
Др. Владан Јојкић, члан прош. Савета, прихваћа предлог, јер служи, да се одведе прљава вода из Дома Народног
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Здравља, где су смештене поликлинике дечије обданиште са
30 деце кроз цео дан и где се купа велики број наше школске
деце. Прошле године за време високог водостаја Дунава морало се обуставити купање, јер вода из цистерне није се упијала у земљу. Већ за Дом – без обзира на друге палате у близини – би требало изградити овај канал.
Лазар Савков, члан прош. Савета, вели, да је свота мала, јер се за овај канал мора набавити већа пумпа. Садашња
пумпа код свиларе не може да исцрпи ни сву воду из досадашњег канала.
Стеван Видак, члан прош. Савета, је такођер за предлог
градског Савета.
Никола Плавшић, гр. саветник, вели, да је садашња
пумпа поред свиларе доста јака да може одвести воду из
канала од Сајлова само канал нема доста пада. Уверава, да
ће канал, који се има исправити од Дома Народног Здравља
бити увек празан. Он је саставни део наше канализационе
мреже. Ако се не направи овај канал, мора ће свака кућа
имати јаму за фекалије и то код великих зграда, где има
више клозета, који јако кужи зрак. Сума није велика а да је
град не би могао рескирати за побољшање хигијене у граду.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, вели, да је био
пре кратког времена на Сланој бари и онде живи бедна сиротиња, која нема фењере, пута ни канала, већ им деца морају
по блату да иду далеко у школу и људи живе као дивљаци.
Преко овога се не може прећи, уређење овог канала је прече
од изградње предложеног канала.
Др. Владан Јојкић, члан прош. Савета, оштро протестује против образложења предговорника наводећи, да и Дом
Народног Здравља служи народу и није из луксуза и његове
установе су из користи за сиротињу.
Пошто је говорник употребио увредљиве изразе, то га
је председник опоменуо, да тиме не вређа достојанство овога
тела.
Др. Милан Матић, члан прош. Савета, замера, да се овде
уводи политика. Треба да се испитује где је што потребније.
Није против тога да се уређује насеље Слане Баре, када за то
буде било могућности. У интересу осигурања здравља подмлатка предлаже, да се изгради предложени канал, када се
већ не може да изгради цела каналска мрежа.
Миливој Матић, члан прош. Савета, предлаже, да се
представком позове Мин. Народ. Здравља, да изгради овај
канал, што је требало учинити још пре изградње Дома Народног Здравља.
Алимпије Поповић, члан прош. Савета, упозорава на
говор Лазара Савкова, који је стручњак. Предговорник Др.
Владан Јојкић ставља тежиште својих разлога на купатило.
Лети се деца купају у Дунаву у купатилу Црвеног Крста а
зими се могу купати и у градском купатилу. Предлаже, да се
и овај канал изгради са целом каналском мрежом.
После овога је председник градски начелник одредио
гласање устајањем и прво је ставио на гласање предлог градског Савета за који је гласало 28 чланова а затим предлог
Алимпија Поповића за који је гласало 30 чланова прош. Савета. Према томе је предлог Алимпија Поповића већином
гласова примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одгађа изградњу канала од
Дома Народног Здравља до шмрка код свиларе до изградње
целе канализационе мреже, за коју је расписана офертуална
лицитација са роком до краја новембра о.г.
О томе се градски Савет изводом из записника изве-
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штава.
Број. 372.
адм. 40650, 44363, 46721 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету исплате хонорара гр. експертима за рад око изградње накнадног уговора о концесији
склопљеним са Електричним д.д. у Новом Саду.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог градског Савета
а по саслушању мишљења економског, финансијског и правног Одбора решава, да се градским експертима инжињерима Славку Бокшану и Лазару Поповицком за њихов рад око
експертизе која је служила за састав накнадног Уговора о
концесији и о употреби земљишта, склопљеним са Електричним д.д. у Новом Саду исплати хонорар на основу споразума
који је са истима склопљен 24. јуна 1927 године по којем
споразуму целокупан хонорар изнаша 130.000 динара. Од
ове суме експерти су примили на основу ранијег решења
30.000 динара а остатак од 100.000 динара упућује им се на
исплату након правомоћности овога решења из новаца који
буде Електрично д.д. у Новом Саду испалатило граду на
основу накнадног Уговора.
Од горе означених 100.000 динара има да град плати
85.000 динара а осталих 15.000 динара има да плати Електрично д.д. у Новом Саду.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 373.
адм. 39363, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету извештаја надзорног
одбора у предмету претреса калдрме набијеног асфалта на
тргу Ослобођења поред улаза у улицу Краљице Марије; понуда фирме: Земунска фабрика асфалта.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на основу извештаја надзорног одбора решава, да се преради тротоар на Тргу Ослобођења пред улазом Краљице Марије улице, као и део главне
улице са укупном површином од око 200 кв. метара и одобрава за ову сврху кредит од динара 60.000. – на терет зајма
од 5.000.000. – динара.
Уједно проширени градски Савет у смислу правилника
о јавним набавкама бр. 8300/III.1927. прихваћа понуду
фирме: „Земунска Фабрика Асфалта“ у Земуну са следећим
ценама:
1.) кварење досадањег тротоара и асфалткомпримеа са
подлогом од бетона по дин. 12. – за 1м2.
2.) Изградња нове бетонске подлоге у дебљини од 15 цм.
у размеру 1:3:5 по дин. 80. – за један м2.
3.) Изградња 5. цм. дебелог слоја збијеног асфалта по
дин. 205. – за 1 м2.
4.) Полагање стојећих керамичних цигаља на рубу тротоара по дин. 90. – за 1 м2.
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5.) Полагање стојећих керамичних цигаља у бетону са
употребљавањем извађених старих цигаља на рубу тротоара
по дин. 26. – за тек метар.
6.) Оправка тротоара од 2 цм. ливеног асфалата на 10
цм. бетонској подлози (размер 1:3:5) по дин. 75. – за 1 кв.
метар. Стари асфалтски маретијал може се употребити али
само у размеру од 30%-а.
У јединичним ценама урачунат је цео рад потпуно готов,
као и одвоз остатака до даљине од 300 мет.
Рад се има одмах отпочети и у року од 14 дана довршити.
Фирма јамчи за каквоћу рада и материјала до краја
1930 године и полаже кауцију од динара 6.000. – (шестхиљада динара).
О томе се градски Савет извршења ради изводом из записника извештава.
Број. 374.
адм. 38608 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе власника кућа у
Кинижијевој ул. ради асфалтирања тротоара.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет у смислу 10 члана штатута о
изградњи тротоара наређује изградњу тротоара са асфалтом
у Кинижијевој улици, пошто је више од трећине власника
молило ову изградњу.
Тротоар има се изградити на основу јавне офертуалне
лицитације која ће се одржати у смислу решења Проширеног
Савета бр. 316/адм. 36215 – 1927. за израду тротоара у другим улицама.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 375.
адм. 38100 од 1927.
Градски савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету преноса кредита од
2263. – дин. из парт. XXII/5 поз. „Одрж. марвених обора“ на
парт. XVIII. 5. б. Одрж. пропуста и зграда.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет на предлог градског Савета
а по саслушању економског, финансијског и правног одбора
одобрава пренос кредита из парт. XXII/5 и то 2263 динара
за оправку зиданих ћуприја на Ченејским салашима из разлога што је ова оправка хитне природе и пошто по одређеној
партији нема покрића, а свота ће се уштедети идуће буџ. године по парт. XVIII. 5. б.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника обавештава.
Референт: Др. Глиша Марковић, градски саветник.
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Број. 376.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одобрења продаје плаца
Стевана Боди.
РЕШЕЊЕ:
Овај се предмет скида са дневнога реда.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 377.
адм. 40108, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Душана Башића,
врховног држ. тужиоца у пензији у којој моли, да може продати свој плац, који се налази у Малом Лиману, блок IX. парцела број 5. у површини од 203 кв. хв. и ако кућа није саграђена на истом плацу.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, по саслушању економског, финансијског и правног одбора, одбија молбу молитеља Душана Башића, врховног државног тужиоца у пензији.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада не дозвољава продају горе наведеног плаца, пошто се према тачци в.) услова,
под којима је молитељ купио од града плац, празни плацеви
не могу се продавати.
О овоме се извештава молитељ и Градски Савет ради
извршења.
Број. 378.
адм. 43764, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Милана Слијепчевића, умир. вел. жупана у којој моли, да може продати свој
плац, који се налази на Малом Лиману блок I. парц. 6. у површини од 195. кв. хв. и кућу саграђену на основу грађевне
дозволе број 22764/адм. 1927.год.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет града Новог Сада, по саслушању Економског и финансијског одбора, усваја молбу молитеља Милана Слијепчевића, умиров. вел. жупана изнимно му
додељује дозволу, да може продати свој плац, који се налази
у Малом Лиману парц. бр. 6. блок I. у површини од 195 кв.хв.
као и кућу саграђену на истом плацу.
Упућује се према томе гр. фискал, да приликом преписа ове некретнине у грунтовници води рачуна, да се брише
ограничење садржано у решењу о продаји овог земљишта,
према којем се плац може продати тек после 5 година, након
извршења градње.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Градски Савет града Новог Сада дозвољава
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продају наведеног плаца и куће саграђене на истом земљишту из разлога, што се молитељ услед градње задужио, те
услед опште екон. и финансијске кризе није у стању одазвати се својим платежним обавезама.
О овоме се извештава молитељ и градски Савет ради
извршења.
Број. 379.
адм. 41141, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Ђорђа Зличића
новосадског становника у којој моли, да му Градски Савет
одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Ђорђа Зличића и дозвољава му, да заосталу куповнину за
плац у околини творнице плина грунт. ул. I.XVIII. топ. број
4821/7 од 255 кв.хв. у износу од 3968.75 динара (словом.
трихиљадедеветстотинашесдесетосам) динара и 75 пара
може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући
од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату што молитељ услед досадање новчане кризе и
несташице рада, од које је нарочито патила грађевинска
струка није могао на време да исплати плац и кућу сагради.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 380.
адм. 35265, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету изјаве уд. Александра
Нађа, закупнице Винклерове пиваре, да не може рефлектирати на закуп тротоара испред њезине пиваре, јер јој је установљена закупнина у своти од 2.000. – (двехиљаде) динара
превисока.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада узима на знање
изјаву уд. Александра Нађа, закупнице Винклерове пиваре
те упућује градско рачуноводство, да решењем Градског
Савета број 25534/адм. 1927. на терет удове Александра
Нађа прописану таксу за употребу асфалта испред њезине
гостионице – отпише из
РАЗЛОГА:
Што именована због превисоке таксе не рефлектира на
закуп асфалта и није ове сезоне ни постављала столове испред
своје пиваре.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
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Број. 381.
адм. 36138, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси уток Милана Попова, инжињера Ђорђа Михајловића и
Николе Машића чланова прош. гр. Савета против решења
градског Савета бр. 47235. од 23. августа о.г. којим је изабрат
за књиговођу градске Творнице Плина досадашњи благајник
трошаринског звања г. Мита Илић.
Влада Влашкалић, члан прош. Савет, вели, да једном
човеку не треба дати два звања, нека то место добије други
млађи.
После овога је стављен на гласање устајањем прво предлог градског Савета да се уток одбије за које је гласало 21., а
затим предлог Владе Влашкалића, да се уток усвоји за који је
гласало 25. чланова про. Савета.
Према томе је усвојен уток Милана Попова и другова и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет уважава уток Милана Попова и другова поднесен против решења градског Савета бр.
47235 од 23. августа о.г. о избору Мите Илића за књиговођу
Творнице Плина и поништава нападнуто решење градског
Савета.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број. 382.
адм. 46300, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету решења Министарства
Унутрашњих Дела Оделење за Банат, Бачку и Барању издато
поводом решења Државног Савета од 20. октобра 1926. год.
Број 22193, којим је поништено решење Министра Унутрашњих Дела о премештају Др. Гиге Марковића сенатора Града
Новог Сада за сенатора Града Панчева, јер није било засновано ни на једном законском пропису, којим изриче, да се
Др. Гига Марковић, сенатор Града Новог Сада стави у пензију са даном од када је те дужности фактички разрешен и
исту престао фактички да врши, а да се са 14. августом реактивира за саветника Града Новог Сада.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Према извештају гр. рачуноводства, је Др. Гига Марковић решењем Мин. Унутраш. Дела Бр. 13901 од 1919 год.
именован за Жупанијског тајника при гр. начелнику са жупанским правима са 1. јануаром 1920 год. и од 31. августа
1921. год. је у служби града као градски главни архивар, а
од 12. августа 1923 год. као гр. саветник, и био у служби
града све до 30. априла 1926 год. када је решењем Министарства Унутрашњих Дела Бр. 10135. од 22. априла 1926
год. премештен у Панчево. Према томе, има у пензију урачунљивих 6 година и 4 месеца а према §-у 8. гр. Мировинског
Статута има му се рачунати 7 месеци за 8 и на тај начин овом
времену службе додати још 10 месеци то ће бити 7. година и
2 месеца. Према 3.ал. §-а 10. Гр. Мир. Статута, време сузпензије од звања ако чиновник није потпуно ослобођен и ако му
нису исплаћена задржана берива, не може се рачунати у
пензију. На тај начин, има да се од горњега времена одбије
време за које је Др. Гига Марковић био суспендован а то је

4. ОКТОБАР 1927.

245

од 1. јула 1925 го. до 22. априла 1926. год. што износи 9.
месеци 21 дан. Према томе има да се узме за основ рачунања пензије 6. година 4. месеца и 9 дана, што се према 15. §у гр. Миров. Статута има заокруглити на 7 година. Према 1.
ал. §-а 82. Гр. Миров. Статута, гр. чиновницима после 5 година а пре навршених 10 година службе припада 40% од у
пензију урачунљивих берива. Берива која се према §-у 18.
Гр. Миров. Статута могу урачунати у пензију су основна
плата од 4560 дин. и положајна плата од 7200 дин. Према
томе пензија му се има установити са 6144 динара годишње.
У име мировинске станарине има му се установити према
33. §-у гр. мировинског статута 960 дин. годишње. Осим
тога припада му према чл. 7. Уредбе о додатцима на скупоћу
и лични додатак на скупоћу од 12000 динара у истом %-у
што износи 4.800 динара годишње.
Ове се пензијске принадлежности имају исплатити Др.
Глиши Марковићу, гр. саветнику за време од 1. маја 1926
год. до 15. августа 1927 године.
О томе се градски Савет и Др. Глиша Марковић изводом
из записника извештавају.
Број. 383.
адм. 23771 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету установљења мировине
Лајошу Хорвату редарственом нареднику.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Лајошу Хорвату редарственом нареднику се установљава пензија, пошто је услед болести неспособан за даље вршење
редарске службе. Према уверењу градског лечничког звања
је за даљу службу као редар неспособан и нема ни изгледа да
ће своју службу моћи наставити. Према томе се молитељ на
основу §.27. а. умировљује. Према извештају гр. рачуноводства Лајош Хорват је први пут ступио у службу града 1. новембра 1899. год. и био до 31. августа 1904. год. а други пут
је ступио у град. службу 5. августа 1905 и служио све до данас. Прво његово службовање износи 4 године и 10 месеци а
друго рачунајући до 31. октобра ове године 22 године два
месеца и 26 дана. Према §.7. град. мировинског статута за
основу рачунања пензије може се узети само оно време
активне службе које је неко без прекида провео. Узима се у
обзир само оно време од 22 год. два месеца и 26 дана, што
се у смислу §-а 15. има заокруглити на 23 године, те му се
његова мировина установљује са 71 20% његове последње
основне плате од 6960 и положајне плате 1920 а у име пенз.
станарине установљава му се према §-у 33. гр. миров. статута 880 дин. годишње рачунајући за првих 10 година 40% а
за сваку даљу годину до 2,40%. Према томе би његова пензија
износила 6304.80 динара годишње. Осим тога има се молитељу према уредби о додатцима на скупоћу чл. 7. установити
исти толики % његовог последњег уживаног додатка на
скупоћу од 7200 динара, што износи 5040 динара годишње.
Надаље има му се установити породични додатак на жену
Викторију Сабо и децу Веронику рођ. 4. септембра 1911 и
Розу рођ. 19. марта 1917 год. 5400 динара годишње.
Породични додатци припадају само у толико у колико
не постоје запреке за његово уживање из чл. 13 Уредбе о
Додатцима на Скупоћу.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
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из записника извештава.
Број. 384.
адм. 45096 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Соколског Друштва
у Новом Саду да се Софији Јуришић гр. званичници одобри
допуст од 4 недеље дана да би могла отићи у Љубљану на Соколски предњачки течај.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет усваја молбу Соколског Друштва у Новом Саду и одобрава Софији Јуришић гр. званичници допуст од месец дана да може отићи у Љубљану на соколски предњачки течај. Овај допуст од месец дана истиче
27. октобра о.г. кад се именована има пријавити на своју
дужност.
О овоме се извештава градски Савет и молитељ изводом
из записника.
Број. 385.
адм. 45295, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси свој предлог у предмету молбе гр. званичнице Зоре Хуњади рођ. Белановић да јој се одобри одсуство услед порођаја.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ.
Проширени Савет града Новог Сада одобрава молитељици допуст од шест недеља дана почев од 24. септембра о.г.
О овоме се извештавају градски Савет и молитељица
изводом из записника.
Референт: Никола Плавшић, техн. саветник.
Број 386.
адм. 46858 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету хитног предлога Алимпија Поповића и др. ради подизања малих станова за сиротињу.
Стеван Видак, члан прош. Савета, пита зашто се не
продају плацеви када – колико је њему познато има преко 50
молби чиновника, који не траже плацеве по ниској цени.
Ове молбе могле би се изнети на идућој гл.скупштини, на
решавање.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да су
ове молбе биле августа изнесене пред економски одбор, који
је решио да се одреди земљиште, које ће се издавати чиновницима за изградњу кућа и да се процене. Ово до данас није
учињено због избора.
Миливој Матић, члан прош. Савета тражи да се већ
сада јасно нагласи, да ће ови станови бити резерва за случај
потребе. Једна барака, да буду станови од собе са 16 кв. м. а
кујна са 8 кв. м. а друго по предлогу.
Уједно предлаже, да се данас изрече, да се пре 1. маја
о.г. нико не може деложирати из свога стана.
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Др. Ђура Јовановић, члан прош. Савета, вели, да би
нове бараке требало назвати домом за бескућнике. Ту ће се
смештати сиромашни становници, док не нађу бољи стан.
Миливој Матић, члан прош. Савета предлаже, мање
станове.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели да се
пазило, да бараке буду поред бунара а не у центруму града.
За сада ће се саградити две бараке. Ако буде требало онда и
више и тада ће се одредити и место за нове бараке.
Др. Димитрије Арадски члан прош. Савета примећује,
да би требало правити све од цигље а не од черпића, јер иде
зима а черпић се неће брзо осушити.
Никола Плавшић, гр. саветник, вели, да се зидови из
бетона у ово доба најбрже суше.
Др. Михајло Продановић, гр. гл. правозаступнк, предлаже, да се ово решење у важном јавном интересу прогласи
хитним и одмах извршним без обзира на евентуалне апелате.
После овога је предлог градског Савета са изменама
Миливоја Матића једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по предлогу чланова прош.
гр. Савета Алимпија Поповића, Др. Мише Рајковића, Др.
Васе Могина решава да се подигну 4 зграде за мале станове
(соба и кујна) без кућника и то ове године 2 зграде са 25 станова на гр. земљишту у Кисачкој улици између Руске улице и
улице Краљевића Марка. Једна зграда да има собе по 16 м2
и кујне по 8 м2 друга пак собе по 20 м2 а кујне по 12м2.
Трошак за ове радове у суми од 320.000 динара нека
се предујми из подигнутог инвестиционог зајма од 5.000.000
динара и да се врати из уштеде буџета за 1926. год.
Проширени градски Савет по саслушању свога правозаступника на основу §.8. тач. б. XX.зак. чл. од 1901 год.
изриче, да се ово решење у важном и неодложном јавном
интересу има одмах спровести без обзира на евентуалне
призиве.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 387.
адм. 27521 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 4. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Емила Томаса, ципелара да му се прода 278 кв.хв. гр. земљишта за изградњу
ципеларске радионице.
Пошто се није нико више јавио за говор а реч је о продаји градског земљишта, то је председник одредио поименично гласање тако, да они, који примају предлог градског
Савета гласају са „да“ а који га не примају, да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Стеван Вагнер, Вилим Вајс, Ђура ст. Варшањи,
Др. Вилим Вилт, Ђока Влаовић, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Коста Дима, Др. Ђура Јовановић, Стеван Јониц,
Јосип Јухас, Сава Керац, Живко Козаров, Мартин Комлош,
Младен Лалошевић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг,
Станко Маријаш, Др. Милан Матић, Миливој Матић, Милорад Матић, Веља Миросављевић, Др. Васа Могин, Младен
Могин, Др. Славко Могин, Стеван Огњановић, Душан Перлић,
Јоца Петровић, Милан Попов, Алимпије Поповић, Др. Миша
Рајковић, Лазар Савков, Арнолд Секељ, Никола Сланкаменац
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Томанијин, Петар Сланкаменац Томанијин, Стеван Стефановић, Душан Трујић, Др. Славко Ћирић, Димитрије Бјелић.
Од стране градског Савета:
Александар Поповић, Др. Михајло Продановић, Никола
Плавшић, Др. Гига Марковић, Др. Пера Адамовић, Стојан
Стакић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лепхерц, Ранко Травањ, Павле Инђић.
Са „не“ није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет продаје Емилу Томасу ципелару 278. кв.хв. градског земљишта уведеног у грунт. ул. бр.
I. бр. 4821/53 у сврху изградње ципеларске радионице уз
следеће услове:
1. Куповна цена се установљава у своти од 50.000. –
(педесетхиљада) динара по кат. јутру т.ј. за продатих 278.
кв. хв. у своти од 8.687. – динара 50. пара.
Осим ове своте купац сноси трошкове насипања и калдрмисања половине улице испред његовог земљишта.
2. Купац има на купљеном земљишту зграде и инсталације да успостави за сада барем у оном обиму, како је у
приложеном техничком списку означено и да запосли радну
снагу исказану тамо.
3. Пројектоване зграде и инсталације имају се успоставити у року од 1. године дана рачунајући од правомоћности
односно од дана уручења ове одлуке а као гаранција за ову
обавезу има да служи кауција од 2.000 дин (двехиљаде) динара, која се свота приликом склапања уговора има да депонује у градску благајну и то или у готовом новцу или у
уложној књижици, која гласи на ову своту, а коју уложну
књижицу призна градски Савет.
Ова се свота враћа купцу чим се одазове обавези садржаној у горњој тачци у противном случају губи ју купац у корист града
Купац се обавезује да ће на купљеном земљишту пројектоване зграде и инсталације тако изградити, да се услед
овога неће ни димом ни смрадом ни испуштањем прљавих
течности ни лармом нарушавати мир и угрожавати здравствени одношај суседа и околине.
4. Купљено земљиште има да служи једино у циљу изградње пројектоване радионице, и несме власништво истог
на друго лице пренети.
5. Ако купац не удовољи предњим обавезама ове одлуке, као и онда ако без разлога рад у радионици обустави,
биће град властан, да продато земљиште уз враћање куповне цене без камате од власника одузме и позове га да у року
од 1 године дана уклони и однесе све зграде и инсталације,
јер ће у противном случају све то без разлике и без икакве
отштете прећи у власништво града Новог Сада.
6. Купац и правни наследник његов дужан је тачно о
свом трошку извађати све наредбе, које му буде издала ма
која власт из здравствених разлога или из обзира јавне сигурности или сигурности од пожара као и грађевна власт
приликом издавања грађевне дозволе.
7. Ограничења права власништва садржана у тачкама
1, 2, 4 и 5 ове одлуке имају се грунтовно укњижити.
8. 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.
9. Сви трошкови овога купа односно продаје, уговор,
биљеге и пристојбе терете купца.
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10. Све спорове из овога купа односно продаје решава
срески суд или оне судске власти, које би на његово место
постављене биле.
Ово се решење има поднети Министарству Унутрашњих
Дела на одобрење.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 388.
На крају дневнога реда расправљана је интерпелација
Миливоја Матића, члана прош. Савета о томе да ли је градски начелник учино све предспреме, да се чиновници, који
се 7. новембра о.г. стављају на расположење могу одмах и
разрешити њихове дужности.
На интерпелацију одговара Др. Бранислав Борота градски начелник, да није учинио ништа, јер то ни не спада у
његов круг рада већ ће о томе донети решење ново изабрано
градско представништво.
Миливој Матић, члан прош. Савета, вели, да је мислио
на примопредају звања, што није лака ствар. Нема никаквих
задњих мисли, али треба новом представништву бар пола
посла свршити. На идућој главној скупштини поднеће о томе
предлог.
РЕШЕЊЕ:
Одговор градског начелника Др. Бранислава Бороте се
узима на знање.
Број. 389.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпљен председник Др. Бранислав Борота затвара за данас сазвану редовну главну скупштину, и за оверовљење записника позива,
Алимпију Поповића, Стевана Вагнера и Стевана Видака, чланове проширеног Савета, које ће се извршити 8.
Октобра 1927 год. у 5 часова по подне у бележничком звању.
После прочитања оверовљава се 8. Октобра 1927 год.у 5 часова по подне.

Јован Лакић с.р.
Перовођа

Др. Бранислав Борота с.р.
Председник.

Алимпије Поповић с.р.
Стеван Видак с.р.

ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини проширеног Савета Града Новог Сада,
са кругом рада муниципалног већа, која је одржана 31. Октобра 1927. године.
Председник: ДР БРАНИСЛАВ БОРОТА
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, гл. инжињер, Др. Гига Марковић, гр. саветник,
Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гр. гл. физик, Стојан Стакић, гр. саветник,
Аладар Тришлер, гр. рачуновођа, Ђула Киш, гр. рачуновођа, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија
Патак, гр. рачуновођа, Никола Лепхерц, гр. подбележник, Ранко Славнић, гл. архивар, Ранко Травањ, гр.
подбележник, Јосип Пајц, гл. благајник.
Од стране муниципалног већа: Др. Мита Арадски, Милош Асурџић, Живан Бегојев, Аћим Богдановић,
Велимир Бугарски, Др. Карло Вагнер, Вилим Вајс, Фридрих Вајс, Лаза Васић, Ђура ст. Варшањи, Стеван
Видак, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Ђорђе Дракулић, Бернат Ернст, Миша Жикић,
Др. Ђура Јовановић, Др. Армин Касовиц, Сава Керац, Живко Козаров, Мартин Комлош, Александар Крстић,
Станко Лазић, Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг, Станко Маријаш, Стеван Маргетић, Др. Радослав
Марковић, Миливој Матић, Милорад Матић, Веља Миросављевић, Ђорђе Михајловић, Ваја Мишковић, Др.
Васа Могин, Младен Могин, Андрија Мудрох, Мита Мунћан, Јоца Перваз, Паја Пљачкић, Алимпије Поповић, Дака Поповић, Рацко Поповић, Стеван Поповић, Стеван Радивојевић, Др. Миша Рајковић, Пера
Савић, Лазар Савков, Арнолд Секељ, Никола Сланкаменац – Томанијин, Милутин Стојковић, Милан
Суботин, Стеван Стефановић, Максим Тепавац, Фрања Цидлик, Станоје Шилић.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број. 390.
Председник Госп. Др. Бранислав Борота, градски начелник пре дневнога реда, пријављује, да по наређењу Министарства Вера има да преда орден Св. Саве V. степена, којим
је одликован г. Давид Поповић, народни посланик за град
Нови Сад и срез. Приликом одликовања са Највишег Места
поздравља г. Давида Поповића са осећајем најдубљег поштовања. Ово није прво већ треће његово одликовање. Прво одликовање добио је када нам је у Ади створио другу Грачаницу.
Одликовање г. Даке Поповића значи, да је он спреман и да
је ту своју спрему употребио на добро нашега народа, што се
запажа и са Највишег Места. Сви се радујемо одликовању
нашега суграђанина са најтоплијом жељом, да на започетом
путу истраје до краја.
Приликом предаје одликовања г. Давиду Поповићу –
чланови проширеног гр. Савета одушевљено су му клицали
„Живео“.
Број. 391.
Пре дневнога реда је молио и добио реч Веља Миросављевић, члан прош. Савета, који је изјавио, да сматра, да није
било требало 6 дана пред изборе градских представника сазивати гл. скупштину. Садашње градско представништво је
комесаријат и он се на наваљивање својих страначких једномишљеника нерадо примио да буде члан ове колегије. Изјављује, да не може узети учешћа у данашњем раду и у будуће
ће долазити на гл. скупштине ако буде изабран.
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После ове изјаве је г. Веља Миросављевић напустио скупштинску већницу.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, изјављује, да
је и ово тело законито, јер према „Правилнику“, који је издат
на основу законског овлаштења, те има снагу закона, има да
ради док се не изабере ново градско представништво.
Одговор г. Др. Бранислава Бороте, градског начелника
узет је једногласно на знање.
Број. 392.
Председник г. Др. Бранислав Борота, градски начелник
поздравивши присутну г.г. чланове проширеног градског
Савета, отвара за данас исправно сазвату ванредну главну
скупштину проширеног Савета града Новог Сада, вођење
записника поверава Јовану Лакићу вел. бележнику.
Уједно пријављује, да је благовремено стављен данас на
дневни ред предлог Др. Мише Рајковића и др. у ствари уређења пута који води на насеље Слане Баре.
Узето на знање.
Референт: Никола Плавшић, техн. саветник.
Број. 393.
адм. 50599, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о. г.
подноси на основу мњења заједничке седнице економског,
финансијског и правног одбора свој предлог у предмету преноса кредита са партије „Одбрана од поплаве у год. 1926“ на
партију XV. Одржавање долме позицију 5. непредвиђени издатци у сврху зидања 2 кулис затвора на II. одбранбеној линији.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени гр. Савет на предлог градског Савета, а по
саслушању економског, финансијског и правног одбора одобрава у сврху зидања 2 кулис затвора на II. одбранбеној
линији, пренос кредита са партије „Одбрана од поплаве у
години 1926“ на партију XV. одржавање долме, позицију 5.
непредвиђени издатци у своти од 6.000. – динара, пошто на
партији „Одбрана од поплаве у год. 1926“ има уштеде од
10.000. – динара, а означен кредит за зидање два кулис затвора није довољан.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Др. Глиша Марковић, гр. саветник.
Број. 394.
адм. 47905, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету преноса кредита у корист
партије XXVII/3. Одрж. спољне касарне.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет одобрава да се пренесе у
корист партије XXVII/3 Одржавање спољне касарне кредит
у своти од 3.000. – трихиљаде динара а са партије XXVII/2 б.
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разне тисканице увез и огласи.
РАЗЛОЗИ:
Горњи пренос кредита се одобрава пошто је кредит
партије XXVII/3 Одрж. спољне касарне за 1927 год. потпуно
исцрпљен а кредит партије XXVII/2 б. разне тисканице увез
и огласи није утрошен.
О овоме се извршења ради извештава градски Савет.
Број. 395.
адм. 49196, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету преноса кредита у корист
партије IX/5.в. коњска опрема, шталски прибори и одржавање кола.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет одобрава да се пренесе у
корист партије IX/5.в. коњска опрема, шталски прибори и
одржавање кола кредит у своти од 1.000 динара словом:
једнахиљада динара а са партије IX/5.б. храна за 1 коња.
РАЗЛОЗИ:
Горњи пренос кредита је потребан пошто је кредит партије IX/5.в. коњска опрема, шталски прибори и одржавање
кола за 1927 год. потпуно исцрпљен а кредит партије IX/5.б.
храна за 1 коња није утрошен.
О овоме се извршења ради извештава градски Савет.
Број. 396.
адм. 47666, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету преноса кредита у корист
партије VI/5.Новине и Огласи.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет одобрава да се пренесе у
корист партије VI/5.Новине и Огласи, кредит у своти од
4.000 дин.- четирхиљаде динара са партије VI/2.б. материјал
за Ротар машину.
РАЗЛОЗИ:
Горњи пренос кредита је потребан пошто је кредит партије VI/5.Новине и Огласи за годину 1927. потпуно исцрпљен
а кредит партије VI/2.б. материјал за Ротар машину није
утрошен.
О овоме се извршења ради извештава градски Савет.
Референт: Предраг Клицин, гр. саветник.
Број. 397.
адм. 49156, 50064, 50575, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одобрења кредита за дочек новинара из Немачке, који су посетили град 29. септембра о.г. 8. Октобра о.г. чланова хигијенске секције Друштва
Народа из Женеве, и 21. Октобра о.г. пољопривредника из
Јужне Србије.
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Углед града и други важни национални и државни разлози захтевали су да се ови гости свечано дочекају.
У градском прорачуну за ову годину исцрпљени су већ
кредити за издатке ове врсте, па је с тога, Савет на своју одговорност, а у смислу §.101. град. организационог статута
упутио на исплату трошкове дочека, прекорачивши усљед
тога, предвиђене кредите у позицији 7. партије XXXIII. градског прорачуна за ову годину.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет са кругом рада муниципалног Одбора, одобрава, на основу тачке в) §.12. у вези са §.101. орг.
статута, накнадно, издатке учињене, решењем Савета града
бр. 49156, 50064 и 50575/адм. 1927. приликом свечаног
дочека новинара из Немачке, чланова хигијенске секције
Друштва Народа из Женеве и пољопривредника из Јужне
Србије.
Трошкови ових свечаних дочека односно тиме проузрокована прекорачења на поз. 7. партији XXXIII гр. прорачуна
за ову годину у износу укупном од 8.806 дин. имају се покрити на крају године вирманом из евентуалних прорачунских
уштеда.
О чему се изводом из записника извештава Градски
Савет ради даљег поступка.
Број. 398.
адм. 45369, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Кола Занатлијске
Омладине у Новом Саду, да му градска општина поклони 5
хвати дрва, за огрев просторија вечерње школе.
Како одобравање поклона из градских средстава у
вредности преко 2.000 динара спада, у смислу тачке в) §.12.
градског организационог статута, у делокруг Муниципалног
Одбора, Савет града, ценећи значај вечерње школе Кола
Занатлијске Омладине по професионално васпитање нашег
занатлијског подмлатка, предлаже, да се молба уважи.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет са кругом рада Муниципалног Одбора, уважава молбу и одобрава, да се из градског слагалишта
дрва изда Колу Занатлијске Омладине у Новом Саду за огрев
вечерње школе 5 хвати дрва.
О чему се изводом из записника извештава Градски
Савет ради даљег поступка.
Број. 399.
адм. 47670, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Обласног Одбора
Подмлатка Црвеног Крста у Новом Саду, да градска општина поклони потребан огрев за три радионице одбора, које су
смештене у згради фабрике Графике а у којима се школска
деца свих школа у граду привикавају и подучавају практичном раду.
Како одобравање поклона из градских средстава у вредности преко 2.000 динара спада, у смислу тачке в) §.12. град-
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ског организационог статута, у делокруг Муниципалног Одбора, Савет града, с обзиром на племените циљеве којима ове
радионице служе, предлаже да се молба уважи.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет са кругом рада Муниципалног Одбора, уважава молбу и одобрава, да се из градског слагалишта
дрва изда Обласном Одбору Подмлатка Црвеног Крста у Новом Саду за потребе огрева његових радионица за школску
децу 6 хвати дрва.
О чему се изводом из записника ради даљег поступка
извештава Градски Савет.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 400.
адм. 49605, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења Економског, Финансијског и Правног Одбора – свој предлог у предмету одобрења накнадног
кредита за партију XII.-III. дневнице на Варошком простору.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Како према §.279. Гр. орг. статута град. службеницима
за званична изасланства на спољашњој територији града
припада половина дневнице одређене за изасланства а како
према извештају град. рачуноводства је кредит од 15.000
дин. који је у ову сврху одређен већ исцрпљен, то проширени градски Савет одобрава накнадни кредит од Дин.12.500.
– дванајстхиљадапетстотина динара у корист партије IX.- 3
дневнице на град. простору с тим да ће се овај кредит покрити путем преноса кредита крајем ове године.
О овоме се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 401.
адм. 49204, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу заједничког мишљења заједничке седнице
Економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у
предмету одобрења накнадног кредита за исплату још не
исплаћене припомоћи на одело град. службеницима за 1927.
год. која припада овима према решењу главне скупштине од
29. децембра 1926 год. донесеног у вези са прорачуном гр.
дом. благајне за тек. годину.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет с обзиром да је у решењу
прош. гр. Савета од 29. децембра 1926 год. у вези са прорачуном гр. дом. благајне изречено, да припомоћ на одела за
1927 год. припада свима гр. службеницима који су се тада
затекли у служби града а да онима који ступе у службу града
после 1. јануара до 31. јуна 1927 год. припада само половина за ову годину установљене припомоћи на одело, то се за
покриће још потребне припомоћи одобрава кредит од Дин.
32.470. – у корист партије 3. одело и припомоћ на одело гр.
чиновницима с тим, да ће се прекорачење ове партије покрити путем преноса кредита из уштеда код издатака и
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вишка код прихода.
О овоме се Градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Предраг Клицин, гр. саветник.
Број. 402.
адм. 32679, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора - свој предлог у предмету отписа Министарства
Финансија Главне Генерална Дирекција Царина број 18754
од 3. маја о.г., којим предлаже, да с обзиром на то што царинарница у Новом Саду нема погодне зграде за просторије и
магацине, новосадска градска општина подигне потребне
зграде с тим, да се трошкови око изградње тих зграда амортизују из калдрмаринског фонда општине новосадске, у смислу закона о калдрмини.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет муниципалног града Новог Сада са
кругом рада муниципалног одбора, решава, да се саграде за
потребе новосадске царинарнице царинске зграде и магазини на земљишту које лежи на дунавској обали 300 метара
узводно од новог друмског моста, на месту где се данас налази дунавска станица држ. жељезница, у површини од
2600 кв.м. и с тим у вези, да се изгради калдрма у улицама
које ће водити новој царинарници, као и кеј на пристанишној обали нове царинарнице, а према приложеним плановима и прорачуну коштања радова, израђеном од градског
грађевинског оделења.
За покриће предвиђених трошкова у износу од 8.500.000
динара служиће готовина калдрминског фонда овоградске
општине у износу од приближно 1.500.000 динара која се
налази код Држ. Хипотекарне Банке на приплоду, као и они
приходи од калдрмине који буду уплаћени до 1. марта 1928
године, а који се предвиђају у своти од 300.000 дин. За остатак предвиђене своте у износу од 7.000.000 динара овлашћује се Савет града Новог Сада, да набави покриће путем амортизационог зајма код Држ. Хипотекарне Банке из општег
калдрмаринског фонда, у смислу чл. 6 и 7 горе цитираног
закона, на подлози прихода калдрминског фонда ове градске општине.
Према томе се упућује Гр. Савет да амортизациони
зајам на горњој подлози искључујући пружање сваког другог
осигурања са стране овог града склопи са роком од 12 година, у полугодишњим отплатама, које не смеју бити веће, но
што је просечни полугодишњи приход калдрминског фонда
ове градске општине, т.ј. да се за осигурање зајма може
подвезати само приход калдрминског фонда ове општине и
евентуално из овог зајма подигнуте зграде, као хипотека, а
никако други приходи или иметак овог града. За случај, да
приход услед смањења стопе калдрмаринске таксе, или било
којег другог разлога буде мањи и не буде довољан, да се
ануитет може редовно плаћати, разлика до потребне суме
ануитета има се обезбедити, односно, исплаћивати из општег
калдрминског фонда других општина, како је то предвиђено
у поступку при подизању царинских грађевина у случају,
када се трошкови исплаћују из зајма на подлози општинског
прихода из калдрмине, коју царинарнице наплаћују по чл. 1.
закона о калдрмини.
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Овлашћује се и упућује најпосле Градски Савет да у границама овог решења предузме потребне кораке код Краљ.
Владе и Министарства Финансија, према прописима закона
о калдрмини, ради извршења овог решења.
Ово решење образлаже се следећим
РАЗЛОЗИМА:
Пре свега, сви заинтересовани привредни кругови грађанства траже, да се изађе у сусрет овом захтеву Министарства Финансија у погледу подизања нове царинарнице, јер
поред других користи ће се тиме уклонити многе трзавице и
потешкоће око царињења с којима се данас боре баш услед
недостатка потребних зграда за царинарницу.
Друго, град добија једну монументалну зграду, најлепшу ове врсте у целој држави, без ангажовања било каквих
других својих средстава, осим својих прихода из калдрмине,
коју по закону о калдрмини убирају царинарнице у корист
појединих општина, а које се по чл. 4 цитираног закона не
могу употребити у друге сврхе, него само за изградњу калдрме
у улицама које воде царинарници, за подизање царинских
зграда, магазина и стоваришта и т.д.
Најзад, подизањем нове царинарнице и изградњом
кеја на пристанишној обали унапредиће се развитак града
према Дунаву.
Ово се решење има поднети Мин. Унутрашњих Дела на
потврду.
О чему се изводом из записника извештава Градски
Савет ради даљег поступка.
Број. 403.
адм. 51095, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету оснивања Водне Задруге
за исушење и заштиту од поплаве Великог Рита и Ратног
Острва Нови Сад – Петроварадин, захтевали су, из опште
познатих разлога, у првом реду и највећма интереси Новог
Сада. Отуда је Нови Сад, не само био иницијатор акције око
оснивања поменуте задруге, него је и данас главни носилац
тог покрета.
Према §-у 72. закона о Водном Праву оснивачи водних
задруга дужни су поред осталог, спремити општи технички
план и на његовој основи детаљне техничке планове.
По §-у 57. опште наредбе Мини. Пољопривреде Индустрије и Трговине и Саобраћаја број 45689/1885 у предмету
извршења закона о водном праву, поседници, који желе да
оснују задругу, дужни су сами старати се о покрићу трошкова претходних радова наведених у 72 §-у, закона о водноме
праву, али након коначног оснивања задруге има задруга да
врати ове трошкове онима, који су исте предујмили.
Ова Водна Задруга не оснива се једнодушном вољом
свију заинтересованих поседника, него по §-у 71. закона о
водном праву, већином гласова заинтересованих поседника.
Разумљиво је дакле, да један део интересената неће за сада
да допринаша трошковима претходних радова. Интерес је
међутим Новог Сада, да се идеја Водне Здруге безусловно
оствари.
С тога је потребно да град Нови Сад сам, из својих средстава предујми потребну своту, с тим, да задруга у смислу
§.57. цитиране наредбе после коначног оснивања врати граду предујмљену своту. Према томе, Савет предлаже, да Муниципални Одбор одобри овај предујам.
Миливој Матић, члан прош. Савета, пита за чега треба
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250.000 дин. вотирати за претходне радове.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да ће
Мин. Пољопривреде и Вода дати једног стручног инжињера,
који ће водити израду претходних послова за оснивање водне задруге. За рад ће њему бити потребни геометри и цртачи,
које ће град морати платити.
Миливој Матић, члан прош. Савета, упозорава, да ће
услед изградње долме поред Панчева повећати се водостај
Дунава, те да ће се морати израдити нов генерални план и
предрачун за долму, која се има подићи дуж Дунава од кланице до Каћског хатара. Предлаже, да се опуномоћи градски
Савет, да позове инж. Ђорђа Жакића, из Титела, инж. Милана Попова из Земуна и инж. Талоша из Богојева, да израде
генерални програм рада на основу кога ће се овлаштени
инжињери хидротехничари позвати, да поднесу своје оферте
за израду потребног елабората. Генерални план морају израдити стручњаци и против тога је, да га израђују државни
инжињери, у којима нема поверења, да ће моћи то израдити
онако како би требало.
Дака Поповић, члан прош. Савета, нема ништа против
да се предлог гр. Савета допуни предлогом предговорника,
јер ће тиме бити већа гаранција, за правилну израду. Већ од
1893 год. ради се на изради водне задруге и увек је запињало
на предрадњама. Посао је врло компликован. Ми морамо некоме веровати а држи, да имамо добрих и поузданих стручњака. Пита одакле ће се узети тражена свота мисли, да ће
бити велика. За ту своту моћи ће се добити и детаљни планови. Треба добро промислити како ће се добити и детаљни
планови. Треба добро промислити како ће се добити планови, дали путем лицитације или путем државних органа.
Предлаже, да један одбор прво установи услове лицитације.
Др. Радослав Марковић, члан прош. Савета, вели, да се
прво тражи одобрење за израду генералног плана а за даље
радове се има затим затражити одобрење за даље радове.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да је у
закону о водном праву тачно наведено шта се има урадити
за оснивање водне задруге. Постоје већ генерални планови
које је инж. Ђорђе Жакић прегледао. Сада би требали, да се
израде детаљни планови. Држава нам бесплатно даје једнога
стручног инжињера а град би имао, да стави на
расположење радну снагу – инжињере и цртаче.
Против овога је Миливој Матић и за предлог, да се израде нови детаљни планови и то путем приватних инжињера а
Давид Поповић предлаже, да се и израда детаљних планова
изда приватним инжињерима. Због хитности посла предлаже, да се овласти гр. Савет, да изда израду нацрта путем лицитације.
Давид Поповић, члан прош. Савета, вели, да је генерални план израђен и да је граду сада потребан нацрт рада
и детаљни планови, те шта ће цео рад стати. Ово је потребно
већ и зато, јер држава тражи у иностранству један већи мелиорациони зајам, па би и град могао нешто отуда добити.
Није противан предлогу, да се привуку и именовани стручњаци и предлаже, да се позову још 2 државна стручна инжињера, које ће он накнадно именовати. Он не види овде размимоилажење већ надопуну предлога гр. Савета.
Миливој Матић, члан прош. Савета, је противан томе,
да се позову и државни инжињери, јер ће они имати да контролишу и одобре цео елаборат.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, предлаже, да се
прво гласа за предлог гр. Савета, који тражи кредит за извршење пред радова. После овога се може говорити о томе, дали
да се прими предлог Миливоја Матића и Даке Поповића.
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После овога је стављен на гласање предлог гр. Савета,
који је једногласно примљен. За расправу предлога Миливоја
Матића и Даке Поповића је председник Госп. Др. Бранислав
Борота, градски начелник претворио гл. скупштину у конференцију.
По довршетку конференције је председник поново отворио гл. скупштину и констатовао је, да је на конференцији
установљено, да се прими предлог гр. Савета с тим, да се
овласти гр. Савет, да након саслушања пододбора у који се
бирају Стеван Радивојевић, Миливој Матић, Лазар Савков,
Др. Михајло Рајковић и Др. Мита Арадски те да на основу
општег програма рада по горњем пододбору предложених
стручњака изда израду детаљних планова путем ограничене
јавне лицитације.
Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет као Муниципални Одбор, одобрава,
на основу тачке д. §.12. организационог статута, а у вези §-а
57. цитиране наредбе бр. 45689/1885 о извршењу закона о
водном праву, предујам од 250.000.- динара за покриће
трошкова претходних радова око оснивања Водне Задруге
за исушење и заштиту од поплаве Великог Рита и Ратног
Острва означених у §-у 72. закона о водном праву с тим, да
је Водна Задруга након свог коначног оснивања дужна у
смислу §.57. горе цитиране наредбе вратити овај предујам
граду.
Овај предујам има се исплатити из инвестиционог зајма
од 5.000.000 динара из своте намењене за исплату откупне
цене гвоздене конструкције инундационог моста, која је преостала усљед тога, што је Министарски Савет опростио граду
плаћање откупне цене.
Уједно се овлашћује градски Савет, да након саслушања пододбора у који се бирају Стеван Радивојевић, Миливој
Матић, Лазар Савков, Др. Михајло Рајковић и Др. Мита Арадски чланови прош. градског Савета, те на основу општег
програма рада по горњем пододбору предложених стручњака изда израду детаљних планова путем ограничене јавне
лицитације.
Ово се решење има подастрети Мин. Унутрашњих Дела
на потврду.
О чему се изводом из записника ради даљег поступка
извештава Градски Савет.
Референт: Радивој Бокшан, гр. саветник.
Број. 404.
адм. 50644, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одобрења 150.000. – динара за градску штедионицу у сврху набавке намештаја.
Председник констатује, да нема надполовичне већине
прош. гр. Савета, која се у §-у 31 статута градске штедионице тражи за доношење оваког решења, које се односи на
градску штедионицу.
РЕШЕЊЕ:
Пошто није присутан довољан број чланова прош. гр.
Савета, који се тражи у §-у 31. статута градске штедионице,
то се овај предлог скида са дневнога реда с тим, да ће се на
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идућој главној скупштини у смислу цитираног §-а моћи решити без обзира на број присутних.
Број. 405.
адм. 50574, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету извештаја градског рачуноводства под бројем 3010/927 да је код Српске Трговачке
Банке у Новом Саду уложено на приплод 3.781.106 дин. 45
пара код Држ. Хипотекарне Банке 2.219.051. динар 94. пара
код Српске Банке у Загребу филијала Нови Сад 3.996.376
динара 44 пара код Савеза Аграрне Заједнице 200.000 дин.
и код Централне Кредитне Задруге 135 динара и најпосле да
је одлуком гр. савета број 49465/1927 наређено да се уложи
на приплод код Српске Трговачке Банке д.д. у Новом Саду
још свота од 1.250.020 дин.
Из горњег извештаја види се, да Градска Управа располаже код појединих новосадских Банака са улогом од
11.426.999 дин. 80 пара.
Како је градска штедионица основана, Судски протоколисана, Управа изабрана, и како ће се градска Штедиона
са 1. Новембром ове 1927 год. свој рад да отпочне Градски
Савет да би удовољио Законском наређењу након саслушања
и мњења Економског фин. и правног одбора подноси предлог
проширеном градском Савету, да се целокупан улог града
Новог Сада, који се код горњих новосадских Банака на приплоду налази, улози прописано одкажу, новац подигне и уложи на приплод код Градске Штедионице.
Пошто се нико није пријавио, да говори, то је председник у смислу §-а 26. градског организационог статута одредио поименично гласање тако, да они који примају предлог
градског Савета, да гласају са „да“ а који га не примају, да
гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од чланова муниципалног већа: Милош Асурџић, Живан
Бегојев, Аћим Богдановић, Велимир Бугарски, Вилим Вајс,
Лаза Васић, Стеван Видак, Влада Влашкалић, Ђока Гавриловић, Ђорђе Гачулић, Ђорђе Дракулић, Бернат Ернст, Др. Ђура
Јовановић, Др. Армин Касовиц, Сава Керац, Живко Козаров,
Светислав Летић, Др. Нандор Лустиг, Др. Радослав Марковић,
Миливој Матић, Др. Васа Могин, Младен Могин, Андрија
Мудрох, Мита Мунћан, Јоца Перваз, Алимпије Поповић, Дака
Поповић, Стеван Поповић, Др. Миша Радојковић, Арнолд
Секељ, Никола Сланкаменац – Томанијин, Стеван Стефановић, Милан Суботин, Максим Тепавац.
Од градског Савета: Јован Лакић, Радивој Бокшан, Александар Поповић, Предраг Клицин, Др. Михајло Продановић,
Никола Плавшић, Др. Гига Марковић, Др. Станије Михалџић, Др. Петар Адамовић, Стојан Стакић, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак, Никола Лепхерц, Ранко Славнић,
Ранко Травањ.
Са „не“ није нико гласао.
Према томе је предлог градског Савета једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет расмотривши предлог градског Савета по овом питању – решава и наређује градском
Савету, да се цео градски улог, који се по извештају гр. рачуноводства налази код Новосадских Банака, на приплоду
подигне и уложи на приплод код градске штедионице по 5
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(пет) % до краја јануара 1928 године, кад се има донети ново
решење у погледу каматне стопе.
Ова се одлука подноси на одобрење Министарству Унутрашњих Дела у Београд.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника обавештава.
Референт: Др. Глиша Марковић, гр. саветник.
Број. 406.
адм. 7004, 45581, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Кузмана Станкова
гр. телефонисте новосадског становника у којој моли, да му
градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Кузмана Станковића гр. телефонисте и дозвољава му, да
заосталу куповнину за плац с десне стране Темеринског друма парц. бр. 111 у износу од 900 динара словом: деветстотина динара може накнадно уплатити и то у року од 30 дана
рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада, дозвољава ову накнадну уплату из разлога тога што је усљед поплаве претрпео огромне
материјалне штете, те се није могао на време одазвати својим платежним обавезама.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 407.
адм. 6326, 48574, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе уд. Јаше Живића
новосадске становнице у којој моли да јој Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени јој плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског, финансијског и правног одбора усваја молбу молитељице уд. Јаше Живића и дозвољава јој, да заосталу куповнину за плац с леве стране Темеринског друма парц. 4. у износу од 625 динара словом (шестстотинадвадесетпет) динара
може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући
од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је молитељка услед опште економске и финансијске кризе није била у могућности на време се одазвати својој платежној обавези.
О томе се градски Савет изводом из записника обавештава.
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Број. 408.
адм. 6405, 38079, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Милана Добрина
новосадског становника у којој моли, да му Градски Савет
одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског, и Финансијског одбора усваја молбу молитеља Милана Добрина и дозвољава му, да заосталу куповнину за
плац иза Шулцове млине парцела број 56 у износу од 840
дин. словом (осамстотиначетрдесет) динара може накнадно
уплатити и то у року од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату
из разлога што је молитељ градио кућу и задужио се, те није
могао на време, да се одазове својим платежним обавезама.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 409.
адм. 6390, 35474, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Петра Милошевића новосадског становника у којој моли, да му Градски савет
одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Петра Милошевића и дозвољава му, да заосталу куповнину за плац иза Шулцове млине парц. бр. 33 у износу од 1.520
динара словом (једнухиљадупетстотинадвадесет) динара може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући од
дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је молитељ градио кућу, те није плац на
време могао исплатити.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 410.
адм. 45598, 46253, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Марије уд. Луке
Брзака новосадске становнице у којој моли, да јој Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени јој плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и Финансијског одбора усваја молбу молитељице
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Марије уд. Луке Брзака и дозвољава јој да заосталу куповнину за плац с леве стране Темеринског друма парцела бр.
45. у износу од 1.125 динара (словом: једнухиљадустодвадесетпет) динара може накнадно уплатити и то у року од 30
дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је молитељица усљед зидања запала у велики дуг те се није могла на време својим платежним обавезама
одазвати.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 411.
адм. 46254, 46339, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Милоша Мољца
новосадског становника у којој моли, да му Градски Савет
одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Милоша Мољца и дозвољава му, да заосталу куповнину
за плац с леве стране Темеринског друма парц. бр. 14. у
износу од 1.100 Динара (словом: једнухиљадусто) динара
може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући
од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Прош. Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што молитељ усљед опште економске и
финансијске кризе није био у могућности, да се својим платежним обавезама одазове.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 412.
адм. 6359, 32468, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе уд. Ане Летић новосадске становнице у којој моли, да јој Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени јој плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и Финансијског Одбора усваја молбу молитељице уд.
Ане Летић и дозвољава јој, да заосталу куповнину за плац
иза Темеринске капије са леве стране друма парц. бр. 13. у
износу од 850. – динара словом (осамстотинапедесет) динара
може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући
од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату
из разлога што је молитељ усљед опште економске и финанс.
кризе није био у могућности на време се одазвати својим платежним обавезама.
О томе се градски Савет изводом из записника изве-
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штава.
Број. 413.
адм. 5512, 37995, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Саве Милића ред.
поднаредника новосадског становника у којој моли да му
Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени му плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ.
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Саве
Милића, ред. поднаредника и дозвољава му, да заосталу куповнину за плац с леве стране Темеринског друма парц. бр.
1. у износу од 1.350 динара (словом: једнухиљадутристотинепедесет) динара може накнадно уплатити и то у року од 30
дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је молитељ усљед опште економске и финансијске кризе и трошкова око зидања куће на том плацу
није био у могућности на време се одазвати својој платежној
обавези.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 414.
адм. 7018, 45820, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Стевана Куна градског лугара новосадског становника у којој моли, да му Градски Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени
му плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Стевана Куна, градског лугара и дозвољава му, да заосталу куповнину за плац на Каменичкој капији парцели бр. 8. у износу
од 300. – тристотине динара може накнадно уплатити и то у
року од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату
из разлога што је молитељ услед градње куће дошао у тешке
материјалне околности те је изгубио из вида, да ову последњу рату није исплатио.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 415.
адм. 7001, 45814, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Васе Милића вра-

264

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

тара градске кланице, новосадског становника у којој моли,
да му Градски Савет одобри накнаду уплату куповнине за
додељени му плац.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Васе
Милића, вратара гр. кланице и дозвољава му, да заосталу
куповнину за плац с десне стране Темеринског друма парц.
бр. 101 у износу од 370 динара – тристотинеседамдесет динара може накнадно уплатити и то у року од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што је молитељев плац кроз неколико година
био стално под водом, па није знао да ли ће у опште на истом
плацу моћи зидати. Но како је околина истог плаца уређена,
то сада моли дозволу за накнадну уплату.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 416.
адм. 5506, 48986, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора – свој предлог у предмету молбе Игњата Шилића у
којој моли, да може продати плац свој, који се налази лево од
Темеринског друма парц. бр. 72. у површини од 400 кв. хв.
и кућу саграђену на основу грађевне дозволе број 28086/адм.
1927. год.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет града Новог Сада, по саслушању Економског и финансијског одбора, усваја молбу, молитеља Игњата Шилића изнимно му додељује дозволу, да
може продати свој плац, који се налази лево од Темеринског
пута парц. бр. 72. у површини од 400 кв.хв. и кућу саграђену на истом плацу.
Упућује се према томе гр. фискал, да приликом преписа ове некретнине у грунтовници води рачуна, да се брише
ограничење садржано у решењу о продаји овог земљишта,
према којем се плац може продати тек после 5 година, након
извршене градње.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Градски Савет града Новог Сада дозвољава продају наведеног плаца и куће саграђене на истом земљишту из разлога, што се молитељ услед градње задужио, те
услед опште екон. и финанс. кризе није у стању одазвати се
својим платежним обавезама.
О овоме се извештава молитељ и градски Савет изводом
из записника.
Број. 417.
адм. 27480, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Павла Колесара у
којој моли, да може продати свој плац, који се налази иза
Шулцове млине парц. бр. 93. у површини од 400 кв. хв. и кућу
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саграђену на основу грађевне дозволе број 5511/адм. 1925.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, по саслушању
Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља
Павла Колесара и изнимно му додељује дозволу, да може
продати свој плац који се налази иза Шулцове млине парц.
бр. 93. у површини од 400 кв. хв. као и кућу саграђену на
истом плацу.
Упућује се према томе град. фискал да приликом преписа ове некретнине у грунтовници води бриге, да се брише
ограничење садржано у решењу о продаји овог земљишта,
према којем се плац може продати тек после 5 година након
извршене градње.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Градски Савет града Новог Сада, дозвољава продају гореспоменутог плаца и куће саграђене на истом
плацу из разлога што се је молитељ услед градње задужио, те
услед опште економ. и финанс. кризе није у стању да се одазове својим платежним обавезама.
О овоме се извештава молитељ и градски Савет изводом
из записника.
Број. 418.
адм. 46252, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Велимира М. Стефановића, професора у којој моли, да може продати свој плац,
који се налази иза јодног купатила парц. број 16. у површини
од 149. кв. хв. и кућу саграђену на основу грађевне дозволе
број 33117/адм. 1927. год.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет града Новог Сада, по саслушању Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Велимира М. Стефановића и изнимно му додељује дозволу, да може продати свој плац који се налази иза јодног
купатила парцела бр. 16. у површини од 149 кв. хв. као и
кућу саграђену на истом плацу.
Упућује се према томе град. фискал, да приликом преписа ове некретнине у грунтовници води бриге, да се брише
ограничење садржано у решењу о продаји овог земљишта,
према којем се плац може продати тек после 5 година након
извршене градње.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Градски Савет Новога Сада дозвољава
продају горе поменутог плаца и куће саграђене на истом
плацу из разлога што се молитељ услед градње задужио, те
услед опште економ. и финанс. кризе није у стању био да се
одазове својим платежним обавезама.
О овоме се извештава молитељ и градски Савет изводом
из записника.
Број. 419.
адм. 45357, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Јефте Русмирова,
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градског редара, да му Градски Савет одобри уплату куповнине додељеног плаца на 18 к.ј. у ратама.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању мњења економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља и дозвољава му, да може куповнину за земљиште које му
је додељено на комплексу т.зв. 18. к.ј. у две рате исплатити и
то прву рату т.ј. 500. – дин. у року од 30 дана рачунајући од
дана уручења овог правомоћног решења а другу рату т.ј. 500
дин. 1. децембра 1927. год. а преосталих 1000 динара т.ј.
другу половину куповнине према условима решења тек 1929
године.
РАЗЛОЗИ:
Ова уплата у ратама се дозвољава молитељу са разлога,
што је именовани градски намештеник, те му је уједаред
тешко платити целу своту, а своју уштеђевину је утрошио
сву у грађевни материјал.
Извршење овог закључка се поверава Градском Савету,
о чему се изводом из записника извештава.
Број. 420.
адм. 16544, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Дејана Живанића
и др. столара у којој моли да му се дозволи, да може продати
свој плац који се налази у близини гасфабрике топ. број 48127
/3-с грунт. ул. I. у површини од 137 кв. хв. као и кућу саграђену на истом плацу.
Извештај Градског Грађевинског Одељка, да је на плацу
који се налази у близини гасфабрике топ. бр. 48127/3-с гр. ул.
I. кућа саграђена на основу грађевне дозволе број 15626/адм.
1922.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању економског, финансијског одбора усваја молбу молитеља Дејана
Живанића и др. столара и да му изнимно додељује дозволу,
да може свој плац који се налази у близини фабрике гаса
топ. бр. 48127/3-с у површини од 137 кв. хв. као и кућу саграђену на истом продати.
О овоме се извештава молитељ и Градски Савет изводом
из записника.
Број. 421.
адм. 45606, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Саве Топаловог,
бравара новосадског становника у којој моли, да му Градски
Савет одобри накнадну уплату куповнине за додељени му
плац, на четир крајцаре долми.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада по саслушању Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља Саве
Топаловог, бравара и дозвољава му, да целокупну куповнину
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за плац на четир крајцаре долми парц. бр. 6. топ. бр. 4821/60
у износу од 7812 динара и 50 пара словом седамхиљадосамстотинадванајст динара 50 пара може накнадно уплатити и
то у року од 30 дана рачунајући од дана правомоћности ове
одлуке.
РАЗЛОЗИ:
Савет града Новог Сада дозвољава ову накнадну уплату из разлога што молитељ због опште економ. и финанс.
кризе није био у могућности, да се својим платежним обавезама одазове.
Број. 422.
адм. 33677, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету молбе Дамјана Поповића
у којој моли, да може продати свој плац, који се налази на 4.
крајцаре долми парц. број 17. топ. бр. 4821/71 у површини
од 249 кв. хв. и кућу саграђену на основу грађевне дозволе
број12ад. 1927 год.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Савет града Новог Сада, по саслушању
Економског и финансијског одбора усваја молбу молитеља
Дамјана Поповића и изнимно му додељује дозволу, да може
продати свој плац који се налази на 4. крајцаре долми парц.
број 17. у површини од 249. кв. хв. и кућу саграђену на
истом плацу.
Упућује се према томе град. фискал, да приликом преписа ове некретнине у грунтовници води бриге, да се брише
ограничење садржано у решењу о продаји овог земљишта,
према којем се плац не може продати.
РАЗЛОЗИ:
Проширени Градски Савет Новог Сада, дозвољава продају горепоменутог плаца и куће саграђене на истом плацу
из разлога што се је молитељ услед градње задужио, те услед
опште економ. и финанс. кризе није био у стању да се одазове својим платежним обавезама.
О овоме се извештава молитељ и Градски Савет изводом
из записника.
Референт: Никола Плавшић, техн. саветник.
Број. 423.
адм. 51097, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету прорачуна Путног Фонда
за годину 1928-1929.
У смислу прописа §.22-1. Законског члана из 1890 год.
Начелник града Новог Сада поднео је благовремено Управном
Одбору прорачун Путног Фонда за године 1928-1929 на претходну расправу и утврђење. Према томе у прорачуну целокупни приходи за 1928 годину износе 1.891.960 дин. а расходи
исто толико, а за годину 1929 предвиђен је приход и расход
у суми од Дин. 1.891.960. –
Према томе је процентуални путни прирез задужен у
истој висини као и за год. 1926 и 1927 т.ј. 40% од за то одре12

У тексту записника је изостављен број грађевинске дозволе.
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ђених државних пореза минимум приреза у вредности три
ручне наднице утврђен је са 40 дин. а минимум приреза у
вредности 1 упрежне наднице са 60 динара.
Свота изравних државних пореза, који у смислу §.23.1. зак. чланка из 1890. године служе као основа за разрез
путног приреза за обе прорачунске године износи 4.500.000
динара број ручних минималиста је 1490 а плаћају 111.750
динара непосредних државних пореза у суми од 55.500 дин.
Према томе плаћају ручне и упрежне минималисте скупа
167.250 дин. непосредног државног пореза тако да одбив ту
суму од 4.500.000 дин. остаје нам дин. 4.332.750. – непосредних пореза на које се избацује 40% путни прирез.
На тај начин предвиђени приходи од путног приреза
износи:
1490 ручних мин. по 40 дин:
59.600
370 упрежних мин. по 60 дин.
22.200
и 40% од 4.332.750 дин
1.733.100
1.814.900. –
То је главни приход путног фонда. Од осталих прихода
у рубрици IV. наведен је допринос предузећа и лица, који
више него нормално искоришћују путеве а на основу §.210
фин. закона за 1927/28. у суми од 20.000 дин.
У рубрици VII. предвиђен је принос Домаће благајне за
одржавање унутрашњих путева са 54.900 дин. годишње т.ј.
20.000 дин. по километру.
За одржавање путева предвиђена је довољна количина
туцаника тим више што су у рубрици IV. предвиђене и знатне
темељне оправке постојећих главних саобраћајних артерија.
IV. рубрика, у њој су предвиђени главни издатци овог
прорачуна и износи скупа за обе године 2.600.256. дин. У
њој су предвиђене суме за модерну оправку Футошког, Пирошког и Темеринског друма, продужење керског друма за 920
м. на деоници, која је рђава и чије је изграђење преко потребно и сума за најнужније оправке на не изграђеним деоницама спољних путева.
Управни Одбор града Новог Сада на својој седници од
26. августа о.г. расправио је прорачун путног фонда за годину 1928 и 1929 и решио је следеће:13
Миливој Матић, члан прош. Савета, скреће пажњу на
Жабаљски пут, који је проходан и који се никада не оправља.
Никола Плавшић, техн. саветник, вели, да има у прорачуну фонда за путеве кредита за још неодрађене путеве,
те ће се отуда и тај пут оправити.
Стеван Видак, члан прош. Савета, обраћа пажњу на
пут код каналског пропуста. За његову опоравку требало би
изгласати хитност.
Ђока Гавриловић, члан прош. Савета, моли, да се калдрма која се сада прави у улици Змај Огњена Вука прошири
за један метар, јер онако како се сада изграђује, узана је.
Никола Плавшић, техн. саветник, вели, да је ствар спроводива, пошто ће бити уштеда на другим путевима.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, примећује,
да се то не може сада решити, пошто није на дневном реду,
већ да се стави предлог за идућу гл. скупштину.
Миливој Матић, члан прош. Савета, моли, да се позове
управа Канала Краља Петра, да оправи мостове преко канала, јер су јако трошни.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да концесија друштва за канал Краља Петра истиче скоро, те они
до обнове концесије неће ништа да инвестирају.
Никола Плавшић, техн. Саветник, предлаже, да се за13

У тексту записника је изостављено решење Управног одбора града Новог Сада од 26. августа 1927. године.

31. ОКТОБАР 1927.

269

моли Мин. Пољопривреде и Вода да приликом обнове концесије каналском удружењу услови и то, да мора канал исправити онако како је предвиђено у регулационом плану града.
Ђока Гавриловић, члан прош. Савета износи да на Сентомашком друму има рупа, те је нарочито ноћу врло опасно
за саобраћај. Овај би се могао оправити шодером, што би и
сами друмари могли учинити.
Влада Влашкалић, члан прош. Савета, примећује, да
би требало попунити рупе између темеринског друма и нове
долме.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да је
испуњење ових рупа предвиђено у прорачуну.
После овога је предлог гр. Савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
На основу горњег решења Управног Одбора Проширени Градски Савет на предлог Градског Савета а по саслушању мишљења економског, финансијског и правног одбора
РЕШАВА:
да се прорачун путног фонда за годину 1928 утврђује
са примањем од 2.492.005. – динара (двамилионачетристодеведесетдвехиљадепет динара) и исто толиким издавањем,
а за 1929 годину са примањем од 2.492.005. – двамилионачетристодеведесетдвехиљадепет динара) и истим толиким
издавањем, уједно установљава путни прирез са 40% непосредних државних пореза.
Уједно прош. градски Савет решава:
1.) Вредност три ручне наднице утврђују са (40) четрдест динара као минимум приреза ручних минималиста.
2.) Вредност једне упрежне наднице утврђује са (60)
шесдесет динара као минимум приреза упрежних минималиста.
3.) Путни прирез установљава са 40% (четрдесет) непосредних државних пореза.
4.) Допринос Домаће благајне за одржавање унутрашњих путева установљава са 464.270 дин. (четристотинешесдесетчетрихиљаде-двестотинеседамдесет динара) за сваку
годину према стварним издатцима садржаним у овом прорачуну за одржавање и изграђивање тих унутрашњих путева.
Ово се решење одобрења ради има подастрети Мин.
Унутр. Дела и Мин. Грађевина.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Број. 424.
адм. 50698, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету смањивања кауције приликом лицитације за изградњу водовода и канализације.
На основу решења проширеног гр. Савета од 30. маја
1927. год. број 204/адм.25201 од 1927 прописан је вадиум
за лицитацију водовода и канализације у суми од 5% од висине понуђене своте до 10.000.000. – а 2% од висине понуђене своте преко 10.000.000 динара. По одредбама општих
услова има предузимач којему се повери посао овај вадиум
надопунити на 10%-ну кауцију. Како ова сума изнаша 8 до
10 милиона динара, обратили су се некоји предузимачи, који
намеравају дати понуде на ове радове оправданом молбом,
да се од кауције одустане, а вадиум снизи, јер када они сами
финансирају радове кауција није оправдана, већ само онемогућује стављање реалних понуда, јер би предузимач сем
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уложених око 80.000.000.- динара још морао везати даљих 8
до 10.000.000. – акопрем град имаде увек довољно кауције у
извршеним радовима.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет, по саслушању мњења економског, финансијског и правног одбора, увиђајући оправданост горњих навода и жеља, да што већем броју предузимача омогући суделовање на лицитацији за водовод и канализацију решава, да се приликом предаје понуде за изградњу
водовода и канализације града Новог Сада, које радове финансира понуђач има положити прописани вадиум од 5% до
10.000.000. – а преко те суме 2% с том напоменом да ће за
предузимача којему буду радови поверени овај вадиум служити и као кауција све дотле, док вредност извршених радова буде одговарала 10% целе понуђене суме, када ће се и
положени вадиум предузимачу повратити, а извршени радови ће служити као кауција.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број. 425.
адм. 33691, 33957, 35565, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету поплочења инундационог
моста у Новом Саду.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет на предлог градског Савета,
а по саслушању мњења економског, финансијског и правног
одбора овлашћује градски Савет, да услед краткоће времена
и хитности рада уступи посао са поплочењем инундационог
моста истом предузимачу, који врши те радове за главни
мост. Како ће се ови радови вршити преко зиме, која околност поскупљује рад са око 30%, што се показало и у ценама
за поплочење главног моста предвиђа се за извршење целога
рада сума од 170.000. – динара. Уколико се са предузимачем
на главном мосту не би могао постићи повољан резултат да
се изда посао којем другом предузимачу из слободне руке.
Издатак се плаћа из зајма од 5.000.000. – динара који је град
подигао код Хипотекарне Банке а вишак од 40.000. динара
из уштеде оних радова, који се врше на терет овог зајма.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Референт: Др. Глиша Марковић, градски саветник.
Број. 426.
адм. 44993, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету жалбе Богдана Мијатовића против решења Градског Савета Број 37849/адм.1927.,
којим му је одбијена молба ради преноса права закупа градског земљишта на коме је подигнута буда Благоја Ђурића.
Градски Савет решењем својим број 13447/адм. 1925.
решио је, да се у будуће, ником не издају дозволе за подизање нових буда нити дозволе за пренос закупа то и надаље
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остаје при својему закључку но с обзиром на ту околност, да
је у овом случају молитељ Богдан Мијатовић, инвалид без обе
ноге, који није способан ни за какову другу екзистенцију
Градски Савет с препоруком подноси Проширеном Градском
Савету горњу жалбу.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ.
Проширени Градски Савет, усваја жалбу Богдана Мијатовића инвалида и изнимно му дозвољава, да се право закупа
градског земљишта на коме је подигнута буда Благоја Ђурића (испред Николајевске порте) пренесе са Благоја Ђурића
на његово име уз уобичајене услове, који важе за све закупнике буда, с тим, да спољашњост буде уреди тако, да одговара
естетским захтевима.
О томе се градски Савет даљег поступка ради изводом
из записника извештава.
Број. 427.
адм. 49476, 50878, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету премештаја дрвара из
пожарног рајона на периферију града, установљења закупнине за дрваре, које се налазе на градском земљишту.
Питање премештаја дрвара из унутрашњости града где
оне значе сталну опасност од пожара и сметњу правилном
развитку града, стално, је на дневном реду још од 1922 године, када је Проширени Градски Савет својом одлуком решио
продају земљишта на коме се налази један део дрвара, за изградњу кућа и одредио пресељење дрварама до 1. маја 1922
године.
Против поменутог решења Проширеног Градског Савета, поднела је фирма Јован Ернст и Син и другови призив
на који је Мин. Унутраш. Дела донело решење под бројем
663/1923 и поништило онај део одлуке Проширеног Градског Савета, којим се премештај дрвара одређује за 1. мај
1922 године и одредило је, да се до тог доба имају изградити
путеви и учинити потребне претходне мере за преселење
дрвара, и споразумети у погледу куповне цене за земљиште.
На темељу поменутог решења Мин. Унутраш. Дела Градски Савет је стално водио преговоре са представницима
дрвара у циљу преселења дрвара и пре 31. децембра 1927
год. и као резултат преговора је донето решење Проширеног
градског Савета број 114/адм. 30138 од 22. новембра 1924
године, којим се дрварама одредило парцеле под закуп на
одређеном земљишту за дрваре, према Дунаву са леве стране
Штранд пута и фиксирао рок за преселење за 1. новембар
1925 године, а одбија се молба за продају парцела на вечито.
И против овог решења Проширеног Градског Савета је Секција Трговаца дрвима и угљем поднела призив Мин. Унутр.
Дела на који је Мин. Унутраш. Дела донело своје решење
Број 28903/1924 којим је поништило одлуку Проширеног
Градског Савета број 114/адм. 30138 од 22. новембра 1924.
год. и упутило Проширени Градски Савет, да се придржава у
свему решења Минист. Унутраш. Дела број 663/од 1923. год.
Против решења Мин. Унутраш. Дела Број 28907/1924.
поднео је Градски Савет тужбу на Државни Савет под бројем
45822/адм. 1924 коју је Државни Савет решио под бројем
10604/1925 и поништио решење Мин. Унутраш. Дела Број
28907/од 1924 те је услед ове пресуде Државног Савета,
одлука Проширеног Градског Савета број 114/адм. 30138.
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од 22. новембра 1924 год. постала извршном.
Од тога доба питање премештаја дрвара је мировало, и
то је стање трајало све до 1. маја 1927 године.
Како од 1. маја 1927 године дрварама није одређена закупнина, то су услед настале потребе, да се питање закупнине дрвара реши, уједно набачена и сва остала питања, која
стоје са тим у вези, и Градски Савет желећи, да то важно
питање споразумно са дрварама коначно реши упустило се у
поновне преговоре са представницима Секције Трговаца
Дрвима и Угљем, и као резултат тих међусобних преговора
поднела је Секција Трговаца Дрвима и Угљем своју молбу под
бројем 50878/адм. 1927 год. 29. октобра о.г.
Др. Мита Арадски, члан прош. Савета, пита, да ли су сви
дрвари потписали понуду.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да пре
потписа понуде од стране дрвара није ништа отпочињао.
После овога је предлог градског Савета једногласно
примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени Градски Савет усваја молбу Удружења Трговаца Индустријалаца – Секције Трговаца Дрвима и Угљем,
поднету на основу вођених претходних усмених преговора
између Градског Савета и Секције Трговаца дрвима и Угљем
и решава:
1.) Да се одреде границе унутрашњости града т.зв. пожарног рејона где по 10 §. гр. пож. статута, не могу постојати дрваре.
Као пожарни рејон има се сматрати онај део града, чије
су границе означене улицама: жељезн. мост, жељезнички
насип, станична зграда, жељезнички прилаз, улица Краља
Матије, Приморска, Дејакова, Пирошка, Краљевића Марка
до барака, Београдска, Патријарха Чарнојевића западно од
4 крајцаре долме на ивици изграђених блокова до продужења Алмашке улице и оданде до канала и каналом до Дунава
као што је на прикљученом плану означено.
2.) У овако ограниченом пожарном рајону, забрањује се
свако трговање материјала за огрев (дрво, камени угаљ, дрвени угаљ, кокс) и материјал за грађу а сада постојеће дрваре у
означеном пожарном рајону имају се преселити изван тога
повученога рајона на периферију града.
3.) Смештање нових дрвара је дозвољено само изван
означеног пожарног рајона и то било на градском било на
приватном земљишту.
4.) Све оне дрваре, које се баве искључиво продајом материјала за огрев, и које се налазе унутар повученог пожарног рајона као:
1.) ф. Дим. Бјелић
2.) 〃 Игњат Келер
3.) 〃 Браћа Крајачевић
4.) 〃 „Лигнум“ Браћа Поповић
5.) 〃 Славонија трг. дрва и угљена пре Д. Бјелић
6.) ф. Браћа Винковић
7.) 〃 Шенбергер и друг
8.) 〃 Самјуел Волф и син
9.) 〃 Браћа Гложански,
морају своја стоваришта било да се налазе на градском, било
на приватном земљишту испразнити најдаље до 1. јула 1928
год.
5.) Све оне дрваре, које леже у означеном пожарном рајону, а које се баве искључиво продајом грађевног материјала
а то су фирме:
1.) Ернст и Рот

31. ОКТОБАР 1927.
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2.) Дрварско Индустријско Друштво и
3.) Браћа Шварц
имају се такођер преселити из унутрашњости града, но с обзиром да је за њихово преселење потребно више времена и веће инвестиције, то им се одређује рок и то:
А) Фирма Ернст и Рот дужна је испразнити парцеле
број IX. до XIV. т.зв. „црни кер“ најкасније до 1. маја 1928
год. а остале парцеле било да су приватна, било да су градска својина најкасније до 1. маја 1930 год.
Б) Фирма Дрварско Индустријско Друштво мора испразнити своје стовариште најдаље до 1. Августа 1929 год. Но ако
граду затреба и пре тога рока земљиште, за изградњу новога
пута, фирма је дужна на позив града у року од 30 дана испразнити онај део земљишта, на коме ће се према регулационом плану отворити нови пут за Царинарницу на Дунаву.
В) Фирма Браћа Шварц мора испразнити своје стовариште било да се на приватном, било да се на градском замљишту налази најкасније до 1. Августа 1929 год.
6.) Фирме наведене у тачци 5. не смеју после 1. јула
1928 год. продавати нити држати на својим стовариштима
дрво за гориво, камени и дрвени угаљ и кокс, пошто ће до
тога рока све дрваре са горивом бити премештене изван
пожарног рајона.
7.) Град ће са своје стране да би олакшао дрварама
премештај она своја празна земљишта која се налазе изван
означеног пожарног рајона, а која су погодна и могу доћи у
обзир за смештање дрвара издати молиоцима под закуп са
једним минималним закупним роком од 5 година.
8.) Закупнина за евентуална градска земљишта која ће
дрвари тражити од града под закуп биће за све молиоце
једнака, и висина закупнине ће се претходно установити
споразумно са Секциом Дрвара.
9.) Како дрварима, који се сада налазе на градском
земљишту од 1. маја 1927 год. није установљена закупнина,
то се овим регулише и то питање и то на следећи начин:
а) За 1927 год. од 1. маја до 31. децембра има се рачунати 800 динара за сваких започетих 200. кв. хв. односно
6.400 динара по 1. кат. јутру, што чини за време од 1. маја
до 31. децембра 1927 год. 533.25 динара за сваких започетих 200. кв. хв. или 4.266.75 динара по 1. кат. јутру. Ова се
закупнина има уплатити у градску домаћу благајну најдуже
до 15. новембра 1927 год.
б) Од 1. Јанура 1928 год. па до 1. јула 1928 односно до
1. Августа 1929 године (за дрваре са грађевним материјалом)
т.ј. до дана коначног преселења дрвара установљава се закупнина у своти од 650 динара за сваких започетих 200. кв.
хв. или 5.200 динара по 1. кат. јутру.
Ова закупнина се има уплатити у градску благајну најкасније до 15. Јануара 1928 године.
Ова се одлука има одобрења ради поднети Министарству
Унутрашњих Дела оделењу за Б.Б.Б.
О томе се градски Савет изводом из записника извештава.
Референт: Никола Плавшић, техн. саветник.
Број. 428.
адм. 51071, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 31. Октобра о.г. подноси на основу мишљења економског, финансијског и правног одбора свој предлог у предмету одобрења кредита за хитно уређење пута, који води на Слану Бару, по предлогу Др.
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Мише Рајковића и Др. Мите Арадског чланова проширеног
градског Савета.
Предлог градског Савета је једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Проширени градски Савет по саслушању мњења економског, финансијског и правног одбора прихваћа у законитом року поднешен засебан предлог Др. Мите Арадског и
Др. Мише Рајковића, чланова проширеног градског Савета у
ствари уређења пута који води на Слану Бару у ту сврху одобрава кредит од 20.000 динара коју суму има да предујми
домаћа благајна из предрачуна за 1927 годину који се кредит има покрити путем вирмана на крају године.
О томе се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
Број 429.
Сваки народ има својих светиња. Српски народ је довело до данашњег ослобођења поштовање његових светиња, то
је заслуга народа који је поштовао онога, који га је водио. До
сада су слику Њ.В.Краља имали вазда пред нашим духовним
очима а сада имамо прилике да је видимо и нашим телесним
очима. Ову нашу свечану скупштинску дворану украсили
смо сликама њихових величанстава Краља и Краљице које је
израдио наш уметник сликар Паја Јовановић. На ове наше
иконе гледајмо са пуно поштовања и љубави.
Број. 430.
Пошто је дневни ред данашње главне скупштине исцрпљен председник Др. Бранислав Борота затвара за данас
сазвану ванредну главну скупштину, и за оверовљење записника позива
Др. Рају Марковића, Арнолда Секеља и Др. Васу Могина, чланове проширеног градског Савета, које ће се извршити 9. Новембра о.г. у 11. часова пре подне у бележничком
звању.
После прочитања оверовљава се 9. Новембра 1927 год у 11. сати пре подне.

Јован Лакић с.р.
Перовођа

Др Бранислав Борота с.р.
Председник:

Чланови:
Др Раја Марковић с.р.
Арнолд Секељ с.р.

ЗАПИСНИК
вођен на првој главној скупштини изабраног одбора града Новог Сада,
која је одржана 30. децембра 1927. године.
Били су:
Велики Жупан Бачке Области: Предраг Лукић
Од стране градског Савета: Др. Бранислав Борота, градски начелник, Јован Лакић, вел. бележник и
зам. градског начелника, Александар Поповић, Радивој Бокшан, Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић,
Предраг Клицин, Др. Глиша Марковић, Никола Плавшић, гр. саветници, Др. Михајло Продановић, Др.
Арсен Милутиновић, Др. Коста Мајински, гр. правозаступници, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др.
Петар Адамовић, гр. гл. физик, Аладар Тришлер, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође, Јосип Пајц, гл. благајник,
Стеван Хабербуш, Андрија Патак, гр. рачуновође, Ранко Славнић, гл. архивар, Никола Лепхерц, Ранко
Травањ, Ђорђе Радошевић, гр. подбележници, Павле Инђић, сир. старатељ.
Од стране градског одбора: Давид Поповић, Др. Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава Керац,
Влада Влашкалић, Станко Лазић, Алимпије Поповић, Мита Грујић, Др. Васа Могин, Мита Мунћан, Др.
Ђура Јовановић, Др. Димитрије Арадски, Живко Козаров, Жарко Слепчевић, Светислав Летић, Ђока
Гавриловић, Стеван Огњановић, Лазар Савков, Бела Профума, Фрања Фат, Лајош Хорват, Изор Акс, Др.
Вилим Вилт, Др. Бодог Ковач, Габор Дицген, Стеван Кечкеш, Мате Пасти, Ђорђе Варшањи, Јован Шипош,
Стеван Богнар, Јован Сабо, Шандор Томан, Др. Јован Латинчић, Др. Јован Ненадовић, Лазар Миросављевић, Душан Ракић, Драгић Мијатовић, Милан Пањковић, Веселин Коларски, Др. Радивој Каленић, Др.
Бранко Петровић, Душан Ружић, Глиша Бајић, Мита Клицин, Стеван Летић – Митин, Лаза Милутиновић,
Јован Милаков, Др. Јефта Поповић, Младен Димитријевић, Јован Ћулум, Илија Аврамовић, Др. Фердинанд Лустиг, Др. Матија Сатлер, Вилим Локер, Јулије – Јосип Кон, Др. Оскар Циприс, Др. Радослав Илијћ,
Миливој Матић, Глиша Марковић, Лука Бајић, Др. Милан П. Матић, Живорад Богдановић, Арнолд Секељ,
Вилим Вајс, Август Лице, Фрања Цидлик, Др. Миладин Величковић, Др. Ото Кенигштетлер, Др. Стеван
Адамовић, Ђура Хаднађев, Арпад Вертеш, Јован Орос, Васа Јовановић, Павле Татић.
Бележи: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 431.
Прво је градски одбор установио, да је од присутних
чланова одбора по годинама најстарији Гаврило Дицген који
према чл. 50 Правилника М.У.Д. број 15300/1927 има да
руководи данашњом првом скупштином градског одбора а
перовођа је у смислу истога члана г. Јован Лакић, велики
бележник и заменик градског начелника.
Пошто је г. Гаврило Дицген заузео председничко место,
поздравио је присутног г. Великог Жупана Бачке Области и
чланове одбора, те је замолио г. Јована Лакића, великог бележника и заменика градског начелника, да поднесе реферат
о обављеном избору одборника, који је извршен 6. новембра
о.г. у Новом Саду.
Госп. Јован Лакић, вел. бележник прочитао је решење
Г. вел. жупана Бачке Области под бројевима14, којима је потврдио решење Главног Бирачког Одбора за град Нови Сад о
избору чланова одбора града Новог Сада, као и отпис Мин.
Унутр. Дела број15којим објашњавајући примену чл. 48 Правилника М.У.Д. број 15300/927 решава, да је решење Г. Великог Жупана, којим потврђује првостепено решење Гл. Бирачког одбора извршно, те и од своје стране позива градског
начелника, да оно изврши.
После овога је председник позвао сву горе наведену присутну господу чланове градског одбора, да устану и да према
14
15

У тексту записника су изостављени бројеви решења великог жупна Бачке области.
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тачци 5.) чл. 50 Правиника М.У.Д. број 15300/927 са њиме
положе заклетву, коју је прочитао г. Јован Лакић, вел. бележник, на то су сви положили заклетву по тексту како следи:
„Заклињем се, да ћу Владајућем Краљу и отаџбини бити
веран, да ћу се у раду Устава и земаљских закона придржавати, да ћу дужности свога звања тачно извршавати и да ћу
градске интересе савесно бранити и заступати.“
Након положене заклетве г. председник умољава г. Јована Лакића, вел. бележника да прочита именик изабраних
чланова одбора, да би се установило, који нису положили
заклетву. Установљено је, да нису присутни и да нису положили заклетву ови чланови одбора: Др. Карло Вагнер, Др.
Александар Моч, Др. Коста Хаџи, Веља Миросављевић, Стеван Вагнер, Фридрих Вајс.
Др. Радослав Илијћ, члан одбора, жели, да на положену
заклетву, да декларацију. Према чл. 50 Правилника сазива
се градски одбор чим избор одбора буде извршен. Према распису, који је издао Мин. Унутр. Дела избор одбора је правомоћан. Овде нема места примени 5.а.2. закона о правним
средствима а на закону о Државном Савету и Управним
Судовима. Правилник, који има снагу закона, уређује ово
питање независно од осталих закона. Према томе овај сазив
је скроз не законит. Он је положио заклетву и држаће је, али
шта ће бити ако Управни Суд не одобри решење великог жупана. Сазив се правда потребом изгласања буџета. Проширени гр. Савет могао је – био је управо и дужан, да у законском
року установи буџет за 1928. годину. Тиме, што није то учинио, мора градски одбор да изврши посао туђе надлежности.
У то он не улази. Уводна тачка наше општинске политике
почива на неправилности. Бира се градски начелник а шта
ће бити са избором осталих градских чиновника? Резервише
себи право према Министру Унутрашњих Дела и свакоме, да
се од данас не рачуна рок од два месеца предвиђен за избор
чиновника у прелезним наређењима Правилника број 15300/
927. По службеној дужности треба да се установи завичајност
и држављанство свих чланова одбора. Зна за некоје чланове,
да нису могли оптирати и решење Министра Унутрашњих
Дела, којим признаје њима наше држављанство ништавно је,
јер није на закону основано. Сматра, да је ова његова ограда
дата пре полагања заклетве и односи се не само против полагања заклетве него и против свих правних последица. Тражи,
да се закон поштује и извршава.
Павле Татић, члан одбора, вели, да је још пре полагања
заклетве тражио реч, али је није добио. Констатује, да Управни Суд још није дао последњу реч на жалбе поднесене против
избора одбора. 9 година је град био под комесаријатом па се
могло чекати још неко време. Протестује против тога, да се
Мин. Унутр. Дела опет меша у градску самоуправу.
Мита Клицин, члан одбора, сматра, да је акт Мин. Унутр.
Дела у овим пословима акт непозваног фактора. Правилник
је издао Мин. Унутр. Дела на основу овлаштења финансијског закона и нигде није метнуо, да је и он нека инстанција.
Мин. Унутр. Дела нема права, да се меша у акта суда а градски одбор није радознао на Министрово мишљење. Жали, да
је велики жупан, који је првобитно био мишљења, да његово
решење није извршно, на захтев Министра, отступио од тога
свога мишљења. То је доказ, да није требало управним властима дати право мишљења у изборне ствари.
Чуди се предговорницима, да се чуде свему томе, јер
код нас нема ничег немогућега. У Правилнику стоји, да су
сви градски службеници на располагању од 6. новембра о.г.
па се и мимо тога премештају и отпуштају. Прихвата становиште Др. Радослава Илијћа. Позива се на праксу у Србији,
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да се ни један општински одбор не може састати пре него
него што Државни Савет не донесе решење о законитости
избора. Друго је жалба а друго тужба. Када је уредбодавац
хтео, да решење великог жупана буде извршно, онда је требао то у Правилнику и изрећи. Градски одборници су положили заклетву, али за данашње заседање одбора одговорни
су они који су га сазвали.
Др. Стеван Адамовић, члан одбора, предлаже, да се обе
поднесене оставке и то Стевана Вагнера и Фридриха Вајса
уваже и на њихово место позову са дотичних места идућа
лица у смислу чл. 51. Правилника Министарства Унутрашњих Дела број 15300 од 30. августа 1927. године.
РЕШЕЊЕ:
Како градски одбор једногласно усваја поднесене оставке, те су у смислу чл16. Правилника М.У.Д. број 15300/927
позвати за чланове градског одбора са листе Вилима Вајса –
Стеван Герих а са листе Др. Стевана Адамовића пак Коста
Миросављевић.
Пошто су именована господа присутна, то их је председник позвао, да одмах положе у тачци 5.) чл. 50 Правилника М.У.Д. број 15300/927. наведену заклетву, што су Стеван
Герих и Коста Миросављевић учинили.
Број. 432.
Након полагања заклетве предложио је председник, да
градски одбор пре почетка свога рада а са прве своје гл.
скупштине поздрави Њ. В. Краља Александра I. и Краљевску
Владу, који је предлог одбор једногласно са одушевљеним
ускликом „Живео“ усвојио, те су отпослати ови брзојави.
I. „Његовом Величанству Краљу Александру I. Београд.
Слободном вољом целокупног грађанства слободног краљевског града Новог Сада изабрани градски одбор на данашњој
овој првој скупштини пре него што би отпочео свој рад сећа
се Свога Узвишеног Владара. Благодарећи Вашем Величанству што је премилостиво саизволело одобрило избор општинских представништава у Војводини – обећава, да ће у своме
раду држећи се закона, вазда имати у виду добро и напредак
миле нам отаџбине и кличе „Нека живи Његово Величанство
Александар I. Краљ Срба, Хрвата и Словенаца.“
II. „Председнику Краљевске Владе у Београду. Одбор слободног краљевског града Новог Сада на својој првој седници
сматра својом угодном дужношћу, да благодари Краљевску
Владу на томе, да је омогућила избор општинских представништва у Војводини и тиме дала, да народ путем својих изабраника решава о својим потребама и у општини као најмањој ћелији државне целине. Уједно у интересу напретка овога
града градски одбор моли Краљевску Владу, да приликом
решавања закона о градовима осигура и надаље досадашњу
двестогодишњу широку самоуправу његову.“
Број. 433.
Како је овим дневни ред данашње прве гл. скупштине
изабраног градског одбора исцрпен, то је председник позвао
ову господу чланове одбора, да према тачци 5.) чл. 50 Правилника потпишу овај записник, што је и учињено и након
тога је закључио гл.скупштину.
Прочитано и потписано с тим да нису били присутни:
Др. К. Вагнер, Др. Ал. Моч и Веља Миросављевић.
16

У тексту записника је изостављен члан Правилника Министарства унутрашњих дела из 1927. године.
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ЗАПИСНИК
вођен у ванредној главној скупштини градског одбора града Новог Сада,
која је одржана 30. децембра 1927. године.
Председник: ПРЕДРАГ ЛУКИЋ
велики жупан Бачке Области.
Били су:
Од стране градског Савета: Јован Лакић, вел. бележник, Александар Поповић, гр. Саветник, Радивој
Бокшан, гр. Саветник, Стојан Стакић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Предраг Клицин,
гр. саветник, Др. Глиша Марковић, гр. саветник, Никола Плавшић, гр. саветник, Др. Михајло Продановић,
гр. гл. фискал, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гр. гл. физик, Аладар Тришлер,
зам. гр. рачуновође, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође, Јосип Пајц, гл. благајник, Стеван Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Ранко Славнић, гр. гл. архивар, Никола Лепхерц, гр. подбележник,
Ранко Травањ, гр. подбележник, Др. Арсен Милутиновић, Др. Коста Мајински, гр. фискали, Ђорђе Радошевић, гр. подбележник, Павле Инђић, гр. сирот. стараоц.
Од стране муниципалног одбора: Давид Поповић, Др. Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава
Керац, Влада Влашкалић, Станко Лазић, Алимпије Поповић, Мита Грујић, Др. Васа Могин, Мита Мунћан,
Др. Ђура Јовановић, Живко Козарев, Жарко Слепчевић, Светислав Летић, Ђока Гавриловић, Стеван
Огњановић, Лазар Савков, Бела Профума, Фрања Фат, Лајош Хорват, Изор Акс, Др. Вилим Вилт, Др.
Бодог Ковач, Габор Дицген, Стеван Кечкеш, Мате Пасти, Ђорђе Варшањи, Јован Шипош, Стеван Богнар,
Јован Сабо, Шандор Томан, Др. Јован Латинчић, Др. Јован Ненадовић, Др. Коста Хаџи, Лазар Миросављевић, Душан Ракић – Перин, Драгић Мијатовић, Милан Пањковић, Веселин Коларски, Др. Радивој Каленић,
Др. Бранко Петровић, Душан Ружић, Глиша Бајић, Мита Клицин, Стеван Летић – Митин, Лазар Милутиновић, Јован Милаков, Др. Јефта Поповић, Младен Димитријевић, Јован Ћулум, Илија Аврамовић, Др.
Фердинад Лустиг, Др. Матија Сатлер, Вилим Локер, Јулијо – Јосиф Кон, Др. Оскар Циприс, Др. Радослав
Илијћ, Миливој Матић, Глиша Мирковић, Лука Бајић – Миканов, Др. Милан П. Матић, Фрања Микић,
Живорад Богдановић, Арнолд Секељ, Вајс Вилим, Стеван Герих, Аугуст Лице, Фрања Цидлик, Др. Миладин
Величковић, Др. Ото Кенигштетлер, Др. Стеван Орос, Васа Јовановић, Павле Татић.
Број. 434.
Председник Госп. Предраг Лукић, велики жупан Бачке
Области, поздравља присутну господу чланове градског Одбора и отвара за данас исправно сазвану ванредну главну
скупштину, вођење записника поверава г.
ЈОВАНУ ЛАКИЋУ,
вел. бележнику.
Узима се на знање.
Пошто су чланови одбора положили заклетву то је градски одбор постао тело, које по закону може функционисати,
као представник Владе стараће се, да помогне град Н. Сад у
свима питањима која воде његовом правилном развитку и
његовом напретку. Знајући расположење Краљевске Владе
према граду Н-Саду уверен је, да ће она свесрдно нам помоћи. На градским представницима је, да што обилнијим радом
омогуће и ову помоћ Краљевске Владе. Нада се, да ће се у
току рада увек показати добра воља и труд према градским
пословима без заоштрености.
Избегавајте ситна питања и захтеве, који су бесциљни
и на чијем решењу има се само дискутовати. Већ данас треба,
да се отпочне рад и предмети, који се имају посвршавати,
обележени су у дневноме реду.
На гл. скупштини од данас у подне пали су нападаји на
Владу поводом наредбе о тумачењу примене чл. 48. Правилника у погледу извршивости избора градских одборника. Из-
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нето је да Госп. Министар Унутрашњих Дела није надлежан,
за доношење одлука у смислу објашњења прописа Правилника број 15300/1927, те према томе ни његова наредба број
22183/927 којом је његове (великог жупана) одлуке означио
као извршиве назаконита. §-ом 165 финанс. закона за 1927/
8 год. овлаштен је Госп. Министар Унутрашњих Дела, за доношење правилника број 15300/1927. Законодавац је то
право делеговао Госп. Министру Унутрашњих Дела, а када
му је дато право за доношење самог правилника, он му је
дао и право објашњавања истог; па и попуњавања насталих
празнина. У пракси као и код свакога новога закона, у овоме случају правилника, појављују се извесне нејасности и
непотпуности, које се морају објаснити.
Питање извршности одлука није прецизирано и када су
се појавили случајеви – упућена су питања Мин. Унутраш. Дела и он је то питање регулисао својом наредбом број 22183/927.
После овога а пре дневнога реда је председник Госп.
Предраг Лукић, велики жупан, поднео оставку Веље Миросављевића на чланству градског одбора.
Одбор града Новог Сада једногласно усваја оставку Веље Миросављевића на чланству градског одбора и уједно у
смислу чл. 51. Правилника позива Фрању Микића по реду са
листе Др. Милана Матића.
На полагање заклетве прописане у тачци 59 чл. 50. Правилника Мин. Унутраш. Дела број 15300/1927. На позив гр.
Савета пријавили су се Коста Миросављевић, Стеван Герх, Др.
Коста Хаџи и Фрања Микић, који су положили ову заклетву:
„Заклињем се, да ћу владајућем Краљу и Отаџбини бити
веран, да ћу се у раду Устава и земаљских закона придржавати, да ћу дужности свога звања тачно извршавати и да ћу
градске интересе савесно бранити и заступати.“ После овога
су именовани потписали записник о полагању заклетве.
Коста Хаџи с.р.
Фрања Микић с.р.
Стеван Герих с.р.
Павле Татић, члан одбора, даје опћу декларацију у овоме:
Господо одборници!
Акциони Одбор Социјалистичке Радничке партије за
Војводину у Новом Саду, ушавши у изборе за градске одборнике у Новоме Саду, у своме изборном програму истакао је
свој минимални програм за вођење градске комуналне политике.
Тај минимални програм се састоји из следећих захтева:
1.) Пуку заштиту сиротиње и пуку грађанску равноправност,
2.) Укидање свију посредних општинских приреза а завођење прогресивног приреза на вишак вредности профита
т.ј. да терете сносе они, који имају код својих доходака вишка
за нагомилавање капитала,
3.) Да општина води бригу о незапосленом градском
радништву, изнемоглима и неспособним за привреду,
4.) Да се на терет општинског зајма подигну раднички
станови уз дугорочну отплату истих,
5.) Изградња водовода и канализације,
6.) Докинуће пореза на радничке наднице,
7.) Упрошћавање градске администрације,
8.) Стварање могућности и давање погодности за што
ефикаснији развој заната, трговине, индустрије и пољопривреде,
9.) Пуку контролу над градским приходима и расходима,
10.) Строгу контролу над лишенима слободе.
Потписани као представник Акционог Одбора Социјалистичке Радничке Партије за Војводину, који је истако пред-
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ње минималне захтеве за вођење градске комуналне политике, част ми је изјавити следеће:
Пошто сам стекао уверење, да блок који сачињава већину, а тако исто и блок који сачињава мањину, т.ј. опозицију, у своме програму за спровођење комуналне градске политике не истакоше горенаведене захтеве, не могу ни један
ни други рефлектирати на моју потпору и сарадњу, задржавајући себи пуну слободу опредељења на појединачним предметима, који буду постављени на дневни ред одборних заседања.
Унапред истичем и скрећем пажњу како већини, тако
и мањини, да у будућем спровођењу градске комуналне политике не желим да провејава дух досадање већ дозлогрђење
материјално-кликоташке самовоље, која је ишла на штету
интереса огромне већине грађанства. Интереси грађанства
и процват града на свима гранама живота културног, социјалног, привредног и хигијенског треба и морају бити једини
циљ одговорних фактора, ако мисле да у прошлости многонаглашавана Атина нацоналне културе Нови Сад, достигне
висину културно модерних Европских градова, од којих част
ми је споменути Беч, Копенхаген, Штокхолм и Брисел који
примером доказаше: да и поред тога, што својим и географским положајем и климатским приликама леже у много лошијем положају од Новог Сада, на пољима културном, привредном, хигијенском и социјалном толико коракнуше, а нарочито на овом последњем, да су широки слојеви грађанства
обезбеђени од станбене кризе, кризе рада и беспослице, од
које наше грађанство већ дуже времена грца и пропада.
Са више воље, мара и разумевања могло би се на свима
споменутим пољима комуналне градске политике много учинити, а сваку акцију која би била покренута у томе правцу
помоћићу, колико ми моје скромне силе буду дозвољавале,
заједно са грађанима који су ми изволели дати своје поверење, не обазирући се на то: ко ради, већ шта и како ради.
А све дотле, докле не будем уочио да се рад општинског
одбора не буде кретао у правцу напред изложених захтева,
задржавам став објективног критичара, који ће сваком приликом свој мандат и ову трибину искоришћавати у сврху
скретања комуналне градске политике у правцу спровођења
напред наших изложених захтева.
Др. Радослав Илијћ, члан одбора, вели, да је правно разлагање г. великог жупана као представника Владе оставило
врло леп утисак. Треба правити разлику између извршности
и извршивости. О томе ће други пут говорити. Пре подне није донесено решење о готовом предлогу, да се путем гласања
оцени, да ли два члана одбора Др. Вилим Вилт и Изор Акс
могу бити чланови одбора. По његовом мишљењу нису законитим путем дошли до нашег поданства пошто нису могли
оптирати, јер су дошли после 1910 год. Он је тражио у гр.
архиви и за једнога није могао наћи, да је добио решење Мин.
Унутраш. Дела о признавању нашег поданства. Пледира на
томе, да се то питање расправи академски и то пре дневнога
реда, да се евентуално неби морале чинити коректуре у гласању. Ако се буде о томе гласало, онда подноси молбу са 20
потписа, да се гласање обави поименично и тајно. Законитост признања нашег држављанства имала би да установи
једна анкета.
Јован Лакић, вел. бележник и зам. градског начелника,
вели, да су именована господа могла пре 1. јануара 1910.
год. бити завичајна у једној другој општини, која је у саставу
наше државе.
Давид Поповић, члан одбора, вели, да имамо закон о
бирачким списковима и говорник је већ раније могао тражити, да се бришу они као страни држављани. Кандидатску
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листу на којој су били именовани потврдио је окружни суд,
који је по дужности испитао све околности. Ово је задржавање од рада зашто су данас позвати и предлаже, да се преко
овога предлога пређе на дневни ред.
Др. Стеван Адамовић, члан одбора, је такођер мишљења,
да овај одбор према правилнику може после избора установити инкопатибилитет.
Предраг Лукић, велики жупан, вели, да је у правилнику
одређено како се може вршити коректура избора. Ми имамо
извршан одбор. За установљење чији су поданици именована господа треба поднети посебан предлог који ће се ставити
на дневни ред идуће гл. скупштине. Сада се може решавати
само о предметима, који су стављени на дневни ред.
Миливој Матић, члан Одбора, је мишљења, да бирачки
спискови не могу послужити за доказ о држављанству, јер
гр. Савет није приликом унашања у бирачки списак тражио
у сваком случају и доказ о држављанству. И из националних
разглога је за предлог Др. Радослава Илијћа, јер се 1918 год.
Немци идентификовали са Мађарима а именована г.г. су помађарени Немци.
Тражи, да се о овоме предлогу гласа.
Лука Бајић, члан одбора, на примедбу Даке Поповића
скреће пажњу на то, да окружни суд није могао за кратко
време прегледати 14 листа са преко 1000 кандидата, те није
испитивао исправности ни једне листе. Доказ томе је то, да
је једних истих кандидата било на више листа а на једној
листи је био кандидован и један мртав члан, када се зна то
онда предлаже, да се образује једна анкета, која ће испитати
изнесени случај.
Др. Милан Матић, члан одбора, вели, да је предлог Др.
Радослава Илијћа и др. смешан и бесциљан. Поступају као
процесџије, који нису на време поднели апелату. Што се тиче
завичајности вели, да има и других одборника који нису у
Новом Саду завичајни. Придружује се мишљењу великог жупана, да је избор законит.
Предраг Лукић, велики жупан, да градски одбор није
надлежан, да расправља ово питање, те да се неби губило
време а да нас дебата неби увела странпутицом позивајући
се на §.22 гр. организационог статута, моли да се донесе
решење у смислу предлога Др. Радослава Илијћа, одбаци.
После овога стављен је на гласање устајањем предлог,
да се преко предлога Др. Радослава Илијћа пређе на дневни
ред за који је гласала већина градског представништва.
Др. Коста Хаџи, члан одбора, наводи, да гр. фискали
немају право гласа, те да нису могли сада гласати.
Мита Клицин, члан одбора, улаже протест против поступка г. великог жупана, што није могао стављати на гласање свој предлог, друго што је требао прво ставити на гласање
предлог о скидању са дневнога реда и што се имало гласање
обавити поименично.
Предраг Лукић, велики жупан, вели, да није ставио на
гласање свој предлог, већ је репродуковао предлог Даке Поповића, члана одбора, који гласи да се пређе на дневни ред
а то значи скидање са дневнога реда. По пословнику гл. скупштине градског одбора може се једно питање решити и гласањем устајањем.
РЕШЕЊЕ:
Градски одбор већином гласова решава, да прелази на
дневни ред преко предлога Др. Радослава Илијћа, члана одбора, да се данас пре дневнога реда реши питање да није
Др. Вилиму Вилту и Изору Аксу, члановима одбора на основу
закона признато наше држављанство, те да ни услед тога
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могу бити чланови градског одбора.
Миливој Матић, члан одбора улаже призив против овога решења градског одбора, што су са одборницима гласали
и чиновници, који су Правилником Мин. Унутраш. Дела број
15300/927 стављени на расположење.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 435.
адм. 59093 од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г. подноси предлог Даке Поповића и 46 другова чланова градског
Одбора да се место градског начелника, које попуњава Др.
Бранислав Борота, у смислу тачке 2 завршних одредаба правилника Мин. Унутраш. Дела под бр. 15300 од 30. августа
1927. о општинским и градски одборима у Банату, Бачкој и
Барањи на ново не попуни и да се на тај начин Госп. Др.
Бранислав Борота утврди у своме досадашњем положају.
Градски Савет расматрајући овај предлог нашао је, да
се са формалне стране не противи ни закону о муниципијама,
ни градском орг. статуту а ни цитираном правилнику Мин.
Унутрашњих Дела те га подноси градском одбору да поводом
тога донесе решење.
Како је овде реч о попуњавању места гр. начелника то
се у смислу §.85, 21 зак. чл. из 1886. има донети решење
апсолутном већином присутних чланова градског Одбора.
Др. Јефта Поповић, члан одбора, вели, да сама назнака предмета не одговара, јер предлагачи у времену потписа
свога предлога нису били чланови градског одбора те нису
могли ни поднети предлог. Члановима одбора постали су тек
од данас када су положили заклетву. Аналогно томе могли су
и други поднети овај предлог. С обзиром, да ја на дневни
ред стављен предлог предлагача треба у смислу статута 24
сата пре бити стављен на један увид и да је гр. Савет на
њега имао, да поднесе свој предлог, а да су тек од данас у
подне када су положили заклетву, могли у својству одборника предлагати, то је мишљења, да би га требало скинути
са дневнога реда као предлог поднет од неовлаштених особа.
Замера, да је данас стављен на дневни ред само избор градског начелника а не и осталих чиновника, који нису присталице ни једне странке и који савесно врше своје дужности.
Сматра да није морало, да се остали чиновници стављају на
бели хлеб. Чиновници – чланови градског Савета, нису ни
могли ставити свој предлог, јер су на расположењу и из бојазни да неће бити изабрани не могу се противити вољи већине. Наводи, да би предмет требало скинути са дневнога
реда, већ и из тог разлога јер се сумња, да је Др. Бранислав
Борота наш држављанин. Констатује, да је закључком Народног Већа у Новом Саду од 25. новембра 1918. године од
Мађарске одвојена територија, која је ушла у састав наше
Краљевине и да је сачињавала империјум независан од Мађарског. У то доба је Др. Бранислав Борота био у мађарској
државној служби до 1921. год. Као државни чиновник морао
је положити заклетву и тиме је признао припадност Мађарској држави и у исто доба није могао бити држављанин и
наше државе. Као Србин могао је до 1922. год. оптирати за
наше држављанство те пита, да ли је то учинио. Ово није
клевета. Врло је важно питање, да – ли је први чиновник
града наш држављанин. Зна, да је после доласка у нашу
државу био секретар код Касационог Суда, али се тада није
много пазило на то, па можда је превиђено. У корист свога
предлога, де се предмет скине са дневнога реда наводи и то,
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да се сада поступа по прелазном закону и да ће у скорој будућности бити изгласан закон о градским самоуправама, па
ће се тада поново приступити избору градског начелника и
може да се тиме начине граду непотребни издаци.
Лазар
Савков,
члан
одбора,
на
извађање
предговорника, примећује, да је 1919 год. добио позив од виђенијих грађана да дође а када је дошао у Нови Сад речено
му је, да га нетребају и зашто није остао где је до сада био.
Ми смо се вели скупили како је ко знао. Нема места испитивању, да – ли је Др. Бранислав Борота наш држављанин, јер
да није неби га Мин. Унутраш. Дела било именовало за градског начелника.
Др. Миладин Величковић, члан одбора, изјављује, да је
у неприлици, да није и он стран држављанин. Родом је из
Ст. Бечеја као и Др. Бранислав Борота, па пошто се њему
негира држављанство, можда је и сам стран држављанин.
Мржња је врло хрђав саветник. Рано се почело говорити за
улицу. Оставимо таке говоре за последњу годину нашега
мандата, а сада треба да радимо, јер су нас зато изабрали
наши грађани. Личне зађевице треба остављати за улицу а
овде треба да се споразумевају и раде. Сваки говорник данас
је тражио неку зађевицу. Срамота је, да се тако говори. Он
је у изборе ушао са паролом да се Др. Бранислав Борота изабере за градског начелника, што ни једна странка није учинила. Не треба много истраживати, зна се, да је Др. Бранислав
Борота наш официр, што може бити само наш држављанин.
Ми смо са свих страна привлачили нашу браћу и сада када
су дошли пребацујемо им зашто нису остали. Ради се о томе,
да ли је Др. Бранислав Борота способан за градоначелничко
место. Он га познаје као исправног, карактерног и образованог човека и уверен је, да ће послужити на добро и напредак
града. У овоме поступку нема никакве неправилности. Држи,
да ово није место за вежбање у говорништву ни да се говори
за улицу. Остали чиновници нису остављени на белом хлебу.
Прво се има изабрати глава а после и други чиновници.
Павле Татић, члан одбора, вели, да се може замерити
стилизацији прве тачке позива. Сви смо ми равноправни
грађани и нека се о разлици не говори. Он неће да говори о
питању Др. Бранислава Бороте, јер је о томе већ много говорено. Познавао је Др. Жарка Стефановића и њега су оборили
они исти људи, који и сада хоће да оборе градског начелника. Он не препоручује ни једнога, али није часно, да се бацају људи, који су способни за рад.
Миливој Матић, члан одбора, вели, да је први корак
овога градског одбора незаконит. Градски одбор има сада да
бира градског начелника. Др. Бранислав Борота, нема ни националних а ни нарочитих заслуга за овај град, да се с њим
учини изузетак. Нека се распише стечај и на место градског
начелника, па ако Др. Бранислав Борота буде имао најјачу
квалификацију, онда ће се изабрати.
Лука Бајић, члан одбора, вели, да предлог Даке Поповића значи за њих црвену мараму. Пита, да – ли Др. Бранислав
Борота има каквих заслуга за град. Овим актом, што се Мађари и Немци смеју, све нас више раздражују. Ако се помоћу
њихових гласова изабере Др. Бранислав Борота за градског
начелника онда им алал вера. Пита са каквим образом ће
изаћи Срби пред народ. Он је против избора Др. Бранислава
Бороте за градског начелника, јер се заклео Хортију и као
такав не може бити на челу града где су били Милетић и други Срби, који су за српство мучени и умрли.
Др. Коста Хаџи, члан одбора, вели, да му је намера, да
помирљиво и са разлозима утиче а не да напада. Он познаје
Др. Бранислава Бороту још као секретара Касационог Суда
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и да је савесно вршио своју дужност. У предлогу види недостатак етичког карактера. Доспео је на гл. скупштину на
нерегуларан начин а против и из виших етичких разлога, јер
је предлог претресен од Магистрата, који стоји под дисциплином градског начелника. Држи да је предмет требало пронети
кроз одговарајући одбор а не кроз Магистрат. Упада у очи
форсирање избора градског начелника на начин какав још
није познат. Одмах се питамо, шта може бити у позадини?
Човек постане неповерљив. Треба се држати реда и статута,
који још није стављен ван крепости. Мира ради предлаже,
да се предлог скине са дневнога реда. Глава града није градски начелник већ Магистрат. Градски начелник нема права
да доноси никаква решења економске и финансијске природе. Да се неби убацио угарак незадовољства, и да неби то
хрђаво одјекнуло у грађанству апелира на увиђавност већине,
да пристане, да се предмет скине са дневнога реда и постигне споразум са г. великим жупаном и представницима свих
странака.
Др. Радослав Илијћ, члан одбора, вели, да је пријатељ
истине и да неће гледати на пријатељство. Ево шта му је на
души. Ако се закон и статут погазе данас па сутра и тада настави онда то пада на ниже и тешко га је зауставити. Данас
су одборници положили заклетву да ће се придржавати Устава и земаљских закона. Политичко криво-клетство није ниуколико мање од обичног криво-клетства. Према §-у 15. градског организационог статута посебан предлог мора бити
потписна од првих одборника. Дали су потписници предлога
били у времену потписивања прави одборници? Узима аналогију из народне скупштине. По начелној одлуци Касационог Суда и Државног Савета изабрани посланик не сматра
се таким догод га није утврдила Народна Скупштина и догод
није положио заклетву. Полагање заклетве је један битан захтев за чланство одбора. Ми смо један државни орган и према Уставу све државне власти врше се по одредбама Устава.
Ми смо тек данас у подне положили заклетву и наше чланство
датира од тога момента. Овај је предлог врло хитно стављен
на дневни ред а молба салашана ради оправке друма није
стављена на дневни ред и ако је хитнија.
Није цепидлачење ако се поставља питање да ли је Др.
Бранислав Борота наш држављанин. Наше право не познаје
дупло поданство. У моменту склапања Тријанонског Уговора
о миру Др. Бранислав Борота био је у служби Мађарске војске и као официр морао је положити прописану заклетву.
Према томе 1921 год. био је мађарски поданик и није могао
у исто доба бити и наш поданик. Када је после дошао овамо
морао је оптирати. Околност, да је примљен, за официра не
сведочи и да је наш поданик, јер има случајева, да је неко
одслужио нашу војску па је тек после установљено, да није
наш поданик. Нико не може порећи, да стечај није бољи.
Ако Др. Бранислав Борота надмаша све остале компетенте,
онда ће гласати за њега. Предлаже да се предлог скине са
дневног реда и реши у вези са свима осталим чиновницима.
Тврди да ово сада није утврђивање већ избор градског начелника, јер до сада су били комесари а не градски начелници.
Др. Бранислав Борота ће после ослобођења бити први, који
ће не остати већ постати градски начелник. Предлаже, да се
решење донесе тајним гласањем чега ради подноси молбу са
20 потписа.
Давид Поповић, члан одбора, вели, да су се досадашњи
говорници служили правним фразама, али су изгубили из
вида, да је крај децембра и да град од сутра евентуално ступа
у бесправно стање. За потврђивање Др. Бороте у положају
градског начелника не говори наклоност већ интерес града.

30. ДЕЦЕМБАР 1927.

За ово имамо преседана у више градова. Др. Бранислава Бороту познаје као човека, који ће моћи испунити наде стављене на њега.
После овога је велики жупан г. Предраг Лукић у смислу
гр. организационог статута а на писмену молбу 20 чланова
одбора ставио на гласање листићима предлог Др. Јефте Поповића члана одбора, да се прва тачка скине са дневнога
реда да тако, да они који га примају, да на гласници испишу
„да“ а који га не примају да гласају са „не“.
У одбор за прикупљање гласница именовани су: Алимпије Поповић, Живорад Богдановић, и Др. Радивој Каленић.
Гласнице су предали од стране Градског одбора: Давид
Поповић, Др. Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава
Керац, Влада Влашкалић, Станко Лазић, Алимпије Поповић,
Мита Грујић, Др. Васа Могин, Мита Мунћан, Др. Ђура Јовановић, Живко Козарев, Жарко Слепчевић, Светислав Летић,
Ђока Гавриловић, Стеван Огњановић, Лазар Савков, Бела
Профума, Фрања Фат, Лајош Хорват, Изор Акс, Др. Вилим
Вилт, Др. Бодог Ковач, Габор Дицген, Стеван Кечкеш, Мате
Пасти, Ђорђе Варшањи, Јован Шипош, Стеван Богнар, Јован
Сабо, Шандор Томан, Др. Коста Хаџи, Лазар Миросављевић,
Душан Ракић – Перин, Драгић Мијатовић, Душан Пањковић,
Веселин Коларски, Др. Радивој Каленић, Др. Бранко Петровић, Душан Ружић, Миша Бајић, Мита Клицин, Стеван Летић
– Митин, Лазар Милутиновић, Јован Милаков, Др. Јефта Поповић, Младен Димитријевић, Јован Ћулум, Илија Аврамовић, Др. Фердинад Лустиг, Др. Матија Сатлер, Вилим Локер,
Јулијо – Јосиф Кон, Др. Оскар Циприс, Др. Радослав Илијћ,
Миливој Матић, Глиша Мирковић, Лука Бајић – Миканов,
Др. Милан П. Матић, Живорад Богдановић, Арнолд Секељ,
Вајс Вилим, Аугуст Лице, Фрања Цидлик, Др. Миладин Величковић, Др. Ото Кенигштетлер, Др. Стеван Адамовић,
Ђура Хаднађев, Арпад Вертеш, Јован Орос, Васа Јовановић,
Павле Татић.
Од стране градског Савета:
Јован Лакић, Александар Поповић, Радивој Бокшан,
Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Никола Плавшић, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Др.
Петар Адамовић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Јосип Пајц,
Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Ранко Славнић.
На крају гласања је г. велики жупан према извештају одбора за прикупљање гласница објавио да је са „да“ гласало 30
са „не“ 66 чланова, 1 гласница је била празна а 1 неисправна.
Према томе је предлог Јефте Поповића о скидању са
дневнога реда већином гласова одбачен и примљен је предлог Даке Поповића, да се приступи решењу о поновном непопуњавању места градског начелника.
После овога је стављен на гласање листићима предлог
Даке Поповића и др. да се место градског начелника поново
не попуњава, тако да они који примају предлог гласају са „да“
а који га не примају да гласају са „не“.
Гласнице су предали од стране Градског одбора: Давид
Поповић, Др. Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава
Керац, Влада Влашкалић, Станко Лазић, Алимпије Поповић,
Мита Грујић, Др. Васа Могин, Мита Мунћан, Др. Ђура Јовановић, Живко Козарев, Жарко Слепчевић, Светислав Летић,
Ђока Гавриловић, Стеван Огњановић, Лазар Савков, Бела
Профума, Фрања Фат, Лајош Хорват, Изор Акс, Др. Вилим
Вилт, Др. Бодог Ковач, Габор Дицген, Стеван Кечкеш, Мате
Пасти, Ђорђе Варшањи, Јован Шипош, Стеван Богнар, Јован
Сабо, Шандор Томан, Др. Коста Хаџи, Лазар Миросављевић,
Душан Ракић – Перин, Драгић Мијатовић, Душан Пањковић,
Веселин Коларски, Др. Радивој Каленић, Др. Бранко Петровић,
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Душан Ружић, Миша Бајић, Мита Клицин, Стеван Летић –
Митин, Лазар Милутиновић, Јован Милаков, Др. Јефта Поповић, Младен Димитријевић, Јован Ћулум, Илија Аврамовић, Др. Фердинад Лустиг, Др. Матија Сатлер, Вилим Локер,
Јулијо – Јосиф Кон, Др. Оскар Циприс, Др. Радослав Илијћ,
Миливој Матић, Глиша Мирковић, Лука Бајић – Миканов,
Др. Милан П. Матић, Живорад Богдановић, Арнолд Секељ,
Вајс Вилим, Аугуст Лице, Фрања Цидлик, Др. Миладин Величковић, Др. Ото Кенигштетлер, Др. Стеван Адамовић, Ђура Хаднађев, Арпад Вертеш, Јован Орос, Васа Јовановић,
Павле Татић.
Од стране градског Савета:
Јован Лакић, Александар Поповић, Радивој Бокшан,
Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Никола
Плавшић, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Др.
Петар Адамовић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Јосип Пајц,
Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Ранко Славнић, Никола
Лепхерц, Ранко Травањ, Ђорђе Радошевић, Павле Инђић.
На крају гласања је председник г. велики жупан на основу извештаја одбора за прикупљање гласница прогласио, да је
са „да“ гласало 66 одборника, са „не“ 19 а 11 остале су празне.
Према томе је предлог Даке Поповића и другова већином гласова примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Одбор града Новог Сада решава, да се у смислу друге
алинеје тачке 2 V. дела Правилника Министарства Унутрашњих Дела број 15300 од 30. VIII. 1927 год. место градоначелника не попуњава наново путем расписа избора већ да се
сматра попуњеним са Госп. Др. Браниславом Боротом, градским начелником.
Против овога решења улаже призив Др. Јефта Поповић,
члан одбора што није истодобно донесено решење о избору и
осталих чиновника, што су код доношења овога решења гласали и чиновници и што г. Др. Бранислав Борота, градски
начелник није поднео доказ о држављанству.
Др. Радослав Илијћ, члан одбора, подноси такођер призив против овог решења.
О овоме се градски Савет извршења ради изводом из
записника извештава.
После овога је председник Госп. велики жупан с обзиром на одмакло време на основу §.17. гр. орг. статута одредио, да се расправља трећа тачка дневнога реда о продужењу важности прорачуна гр. дом. благ. и осталих фондова
од 1927 и за 1928 год. до доношења прорачуна а после њега
друга тачка о изборима разних одбора.
Референт: Миливој И. Вучетић, рач. саветник.
Број. 436.
адм. 46372, од 1927.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г.
подноси свој предлог у предмету овлаштења, да се у оквиру
прорачуна гр. домаће благајне и с њом скопчаних фондова
од 1927 год. могу вршити издавања и примања у 1928 год.
до установљења прорачуна за 1928 годину.
Мита Клицин, члан одбора, констатује, да је градски статут погажен и није извршен Градски Савет дужан је био постарати се, да се прорачун гр. дом. благ. за идућу годину расправи и установи на гл. скупштини у јуну месецу. Одбија од
себе сумњичење, да су биле клике и котерије владале за време
док су они били на управи. Признаје, да је било тешко стање.

30. ДЕЦЕМБАР 1927.

Др. Жарка Стефановића нису они стерали, јер када су дошли
на управу већ је био пензионисан и то на властиту молбу а
на основу лечничке сведоџбе. Затекли су нередовно стање,
установили су буџет за 1925 год. а 1926 год. су прирез смањили на 75% и плате чиновника биле су повишене. Ко с лажи руча тај неће вечерати. Извршили су преглед закључних рачуна
за пет година унатраг. Записници скупштински сведоче о
обиму њиховог рада. За стање, које је сада настало сносе одговорност господа, која су на Управи. Зато што је скинут са
положаја Др. Милан Миловановић, треба питати Мин. Унутраш.
Дела. Он као градски одборник има права, да критикује а ко
има живаца нека слуша. Они су затекли благајнички дефицит
од 3 мил. динара, буџет за 1924 год. био је са 3 мил. динара
прекорачен без одобрења, што су они накнадно одобрили.
Извештаји финансијског одбора о прегледу закључних рачуна сведоче о неправилностима пређашњих управа.
Павле Татић, члан одбора, моли, да се као допуна прорачуна одреди 150.000 дин. припомоћи незапосленим раденицима у граду. Уједно предлаже, да се чиновницима исплати припомоћ за одело за 1927 год. у једној своти.
После овога је стављен на гласање предлог гр. Савета,
који је већином гласова примљен.
Др. Михајло Продановић, гр. гл. правозаступник изриче, да се ово решење у важном јавном интересу може на основу §-а 8. т.б. чл. XX. из 1901. прогласити хитним и одмах извршним без обзира на евентуалне апелате.
С обзиром на предложено изгласање хитности председник г. велики жупан одређује поименично гласање тако, да
они, који примају предлог гр. Савета, гласају са „да“ а који
га не примају да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране Градског одбора: Давид Поповић, Др. Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава Керац, Влада Влашкалић,
Станко Лазић, Алимпије Поповић, Мита Грујић, Др. Васа
Могин, Мита Мунћан, Др. Ђура Јовановић, Живко Козарев,
Жарко Слепчевић, Светислав Летић, Ђока Гавриловић, Стеван
Огњановић, Лазар Савков, Бела Профума, Фрања Фат, Лајош
Хорват, Изор Акс, Др. Вилим Вилт, Др. Бодог Ковач, Габор
Дицген, Стеван Кечкеш, Мате Пасти, Ђорђе Варшањи, Јован
Шипош, Стеван Богнар, Јован Сабо, Шандор Томан, Др. Коста
Хаџи, Лазар Миросављевић, Душан Ракић – Перин, Драгић
Мијатовић, Душан Пањковић, Веселин Коларски, Др. Радивој
Каленић, Др. Бранко Петровић, Душан Ружић, Миша Бајић,
Мита Клицин, Стеван Летић – Митин, Лазар Милутиновић,
Јован Милаков, Др. Јефта Поповић, Младен Димитријевић,
Јован Ћулум, Илија Аврамовић, Др. Фердинад Лустиг, Др.
Матија Сатлер, Вилим Локер, Јулијо – Јосиф Кон, Др. Оскар
Циприс, Др. Радослав Илијћ, Миливој Матић, Глиша Мирковић,
Лука Бајић – Миканов, Др. Милан П. Матић, Живорад Богдановић, Арнолд Секељ, Вајс Вилим, Аугуст Лице, Фрања
Цидлик, Др. Миладин Величковић, Др. Ото Кенигштетлер,
Др. Стеван Адамовић, Ђура Хаднађев, Арпад Вертеш, Јован
Орос, Васа Јовановић, Павле Татић.
Од стране градског Савета:
Јован Лакић, Александар Поповић, Радивој Бокшан,
Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Никола
Плавшић, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Др.
Петар Адамовић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Јосип Пајц,
Стеван Хабербуш, Андрија Патак, Ранко Славнић, Никола
Лепхерц, Ранко Травањ, Ђорђе Радошевић, Павле Инђић.
Са „не“ није нико гласао.
Према томе је предлог Др. Михајла Продановића, гр. гл.
правозаступника једногласно примљен и
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РЕШЕНО ЈЕ:
Градски Одбор решава и овлашћује градски Савет да
може у оквиру прорачуна градске домаће благајне и осталих
фондова за 1927. год. до изгласања прорачуна градске домаће благајне и осталих фондова за 1928 годину вршити исплате и наплате.
О овом се извршења ради извештава гр. Савет.
Градски Одбор уз пристанак свога правозаступника на
основу т.б.) §-а 8. зак. чл. XX. из 1901. год. проглашује ово
решење у важном јавном интересу хитним и одмах извршним без обзира на евентуалне призиве.
Референт: Јован Лакић, вел. бележник.
Број. 437.
адм.
Градски Савет из своје седнице од 30. децембра о.г. подноси предлог о избору одбора одређених законом, статутом и
решењима гл. скупштине.
Ради договора ко да се изабере у одборе прекида г. велики жупан гл. скупштину на 10 минута.
После довршене конференције је настављена гл. скупштина.
Госп. велики жупан, вели, да је престао разлог због кога
Госп. градски начелник није био до сада присутан на гл. скупштини умољава Г.Г. Косту Миросављевића, Жарка Слепчевића и Др. Бодога Ковача, чланове одбора, да позову Госп. Др.
Бранислава Бороту, градског начелника на гл. скупштину.
Када је Госп. Др. Бранислав Борота, градски начелник
на челу изасланства ушао у скупштинску дворану поздрављен је са бурним „Живео“.
Давид Поповић, члан одбора, сматра за нарочиту част,
да може у особи г. Др. Бранислава Бороте поздравити изабраног градског начелника. Очекује од данашњег избора много.
Госп. Др. Бранислава Бороту познаје као човека од реда и
науке, чистог и племенитог карактера. Верује, да ће г. Др.
Бранислава Бороту заволети и они, који га до сада нису могли упознати. У то име поздравља Г. Др. Бранислава Бороту,
да живи на корист и углед града.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, у свом одговору вели, да је свестан високог достојанства, који заузима
поверењем градског одбора. Свестан је ове огромне дужности, које су скопчане са положајем на који је изабрат и зна
да их може извршити само у сарадњи са градским одборницима. Захваљује на поверењу а трудиће се, да задобије и поверење оних који га још не познају. Неће да говори о својој
личности, нека говоре дела његова. Он цени рад свачији,
који се извршава по властитом уверењу. Заветује се, да ће
радити на томе, да одржи добивено поверење и да прибави
поверење и оних, који му то сада нису дали.
После овога је Госп. Велики Жупан на општу жељу закључио за данас гл. скупштину градског одбора и продужење заказао за понедељак 2. јануара 1928 год. у 5 сати после
подне.
Уједно изјављује, да жали, да не може остати, да доврши ред данашње гл. скупштине, јер мора сутра ићи у Сомбор да председава тамо на гл. скупштини градског одбора,
али је овластио г. градског начелника, да може сазивати гл.
скупштину изузев скупштине на којима ће се решавати о
избору чиновника.
Једногласно узето на знање.
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Прочитано и потписано.

Никола Лебхерц с.р.
перовођа

Јован Лакић с.р.
зам. градског начелника

ЗАПИСНИК
вођен у наставној ванредној гл. скупштини градског одбора,
која је одржана 2. јануара 1928. год.
Председник: ДР. БРАНИСЛАВ БОРОТА,
градски начелник
били су:
Од стране градског одбора: Др. Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава Керац, Влада Влашкалић,
Станко Лазић, Алимпије Поповић, Мита Грујић, Др. Васа Могин, Мита Мунћан, Др. Ђура Јовановић,
Живко Козарев, Светислав Летић, Ђока Гавриловић, Стеван Огњановић, Лазар Савков, Бела Профума,
Фрања Фат, Изор Акс, Др. Вилим Вилт, Др. Бодог Ковач, Габор Дицген, Стеван Кечкеш, Мате Пасти,
Ђорђе Варшањи, Јован Шипош, Стеван Богнар, Јован Сабо, Шандор Томан, Јован Латинчић, Др. Јован
Ненадовић, Др. Коста Хаџи, Лазар Миросављевић, Душан Ракић – Перин, Драгић Мијатовић, Милан
Пањковић, Др. Радивој Каленић, Др. Бранко Петровић, Душан Ружић, Глиша Бајић, Мита Клицин,
Стеван Летић – Митин, Лазар Милутиновић, Младен Димитријевић, Јован Ћулум, Илија Аврамовић, Др.
Фердинанд Лустиг, Вилим Локер, Јулијо – Јосиф Кон, Др. Оскар Циприс, Др. Радослав Илијћ, Миливој
Матић, Глиша Мирковић, Лука Бајић – Миканов, Др. Милан П. Матић, Живорад Богдановић, Арнолд
Секељ, Вајс Вилим, Аугуст Лице, Фрања Цидлик, Др. Миладин Величковић, Др. Ото Кенигштетлер, Ђура
Хаднађев, Арпад Вертеш, Васа Јовановић, Павле Татић.
Од стране муниципалног већа: Јован Лакић, вел. бележник, Александар Поповић, гр. саветник,
Радивој Бокшан, гр. саветник, Стојан Стакић, гр. саветник, Миливој И. Вучетић, гр. саветник, Предраг
Клицин, гр. саветник, Др. Глиша Марковић, гр. саветник, Никола Плавшић, гр. саветник, Др. Михајло
Продановић, гр. гл. фискал, Станоје Михалџић, ред. вел. капетан, Др. Петар Адамовић, гр. гл. физик,
Аладар Тришлер, зам. гр. рачуновође, Ђула Киш, зам. гл. рачуновође, Јосип Пајц, гр. благајник, Стеван
Хабербуш, гр. рачуновођа, Андрија Патак, гр. рачуновођа, Ранко Славнић, гр. архивар, Никола Лепхерц,
гр. подбележник, Ранко Травањ, гр. подбележник, Др. Арсен Милутиновић, Др. Коста Мајински, Ђорђе
Радошевић, гр. подбележник, Павле Инђић, гр. сироч. стараоц.
Бележи: ЈОВАН ЛАКИЋ, вел. бележник.
Број. 1.
Председник Др. Бранислав Борота, градски начелник,
поздравља присутну господу чланове градског одбора и отвара за данас исправно сазвану наставну ванредну главну скупштину.
Вођење записника поверава:
г. ЈОВАНУ ЛАКИЋУ, вел. бележнику.
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Пре прелаза на дневни ред пријављује, да је јуче добио
три решења Управнога Суда у Београду, којим одбија све
три жалбе поднесене против избора градских одборника. Сва
три решења су донесена 30. децембра т.ј. на дан сазива гл.
скупштине те се ни са те стране не може напасти легалност
првог сазива и рада градског одбора.
Узима се на знање.
Број. 2.
На дневном реду је избор одбора одређених по закону,
градским статутима и решењима гл. скупштине.
Др. Михајло Рајковић, члан одбора, подноси, предлог
ко да се изабере у поједине одборе. На питање, да ли је то
споразумна листа одговара, да је споразумна листа на протест једнога члана одбора нешто измењена.
Павле Татић, члан одбора, тражи, да предговорник наведе и име онога који је протестовао, јер овако може се посумњати и на њега.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, вели, да се
на гл. скупштини не може расправљати споразум у погледу
састава одбора, и гл. скупштину претвара у конференцију.
По довршењу конферениције госп. Др. Бранислав Борота, градски начелник отвара поново гл. скупштину и даје
реч г. Др. Михајлу Рајковићу, члану одбора, који изјављује,
да на конференцији није постигнут споразум.
Др. Радивој Каленић, члан одбора, вели, да сада за кратко време не може ставити протупредлог а није га могао спремити, јер се ослањао на међустраначки споразум.
Др. Јован Латинчић, члан одбора, вели, да радикални
клуб није у клубу спремио гласнице већ су зготовљене у градској кући. Протестује против тога, да се гр. кућа искоришћује у партијске сврхе.
Др. Бранислав Борота, градски начелник, изјављује, да
су се гласнице према изјави госп. зам. градског начелника –
увек зготовљавале у градској кући, да би се гласање што брже
могло обавити.
Др. Радослав Илијћ, члан одбора, изјављује, да се он и
његови другови не примају чланства у одборима, ако буду
изабрати пошто није одржан међустраначки споразум.
Др. Јован Латинчић, члан одбора, позива своје једномишљенике, да у знак протеста напусте скупштинску дворану, нашто су чланови изабрани на листама Др. Александра
Моча, Мите Клицина, Др. Радослава Илијћа и Др. Стевана
Адамовића изашли из скупштинске дворане.
После овога су по предлогу Др. Михајла Рајковића, члана
одбора, једногласно изабрати:
1. Одбор за преглед звања: Жарко Слепчевић, Фрања
Микић.
2. Месни Школски Одбор: Др. Мита Арадски, Др. Васа
Могин, Фрања Фат, Др. Матија Сатлер, Душан Ружић.
3. Одбор за здравље: Ђура Хаднађев, Др. Васа Могин,
Др. Ђура Јовановић, Др. Радивој Каленић, Др. Јован Ненадовић, Др. Миладин Величковић, Др. Карло Вагнер, Др. Вилим
Вилт, Др. Матија Сатлер, Др. Михајло Рајковић,
4. Приседници сирочадског стола: Сава Керац, Влада
Влашкалић, Станко Лазић, Стеван Огњановић, Пера Сланкаменац, Др. Бодог Ковач, Стеван Богнар, Јован Сабо, Мате
Пасти, Аугуст Лице, Фрања Микић, Јосиф – Јулио Кон, Др.
Коста Хаџи, Веселин Коларски, Др. Стеван Адамовић, Мита
Мунћан,
5. Одбор за надзор над вином: Стеван Огњановић, Ђорђе
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Варшањи.
6. Одбор за преглед ждребаца способних за приплод:
Ђока Гавриловић.
7. Одбор за сузбијање скупоће: Живко Козарев, Влада
Влашкалић, Арнолд Секељ, Шандор Томан, Фрања Цидлик,
Јулијо – Јосиф Кон, Драгић Мијатовић, Др. Стеван Адамовић, Јован Орос, Павле Татић.
8. Аграрни одбор: Мита Мунћан, Пера Сланкаменац,
Јован Сабо, Фрања Микић.
9. Одбор за изналажење отсутних и потпуно непознатих војних обвезника: Мита Грујић, Пера Сланкаменац, Мате
Пасти, Јован Сабо, Аугуст Лице, Јулијо – Јосиф Кон, Драгић
Мијатовић, Павле Татић, Душан Ракић – Перин, Ђура Хаднађев.
10. Економски Одбор: Давид Поповић, Др. Михајло Рајковић, Ђока Гавриловић, Сава Керац, Пера Сланкаменац,
Алимпије Поповић, Др. Мита Арадски, Бела Профума, Изор
Акс, Др. Вилим Вилт, Стеван Кечкеш, Фрања Микић, Арнолд
Секељ, Стеван Герих, Вилим Локер, Глиша Бајић, Душан
Ружић, Ђура Хаднађев, Коста Миросављевић.
11. Одбор за финасије и прорачун: Жарко Слепчевић,
Лазар Савков, Станко Лазић, Бела Профума, Др. Бодог Ковач,
Живорад Богдановић, Вилим Вајс, Др. Фердинанд Лустиг, Др.
Ото Кенигштетлер, Др. Бранко Петровић.
12. Одбор за поплочавање улица, водовод и канализацију: Лазар Савков Живко Козарев, Др. Васа Могин, Изор
Акс, Вилим Локер, Фрања Микић, Вилим Вајс, Милан Пањковић, Миливој Матић.
13. Одбор за наставу и јавно просвећивање: Др. Васа
Могин, Др. Ђура Јовановић, Др. Вилим Вилт, Лајош Хорват,
Аугуст Лице, Др. Матија Сатлер, Душан Ружић, Др. Јован
Ненадовић, Коста Миросављевић.
14. Одбор за надзор трошаринског звања: Живко Козарев, Стеван Огњановић, Јован Сабо, Арнолд Секељ, Фрања
Цидлик, Веселин Коларски.
14. а) Одбор за позориште: Др. Ђура Јовановић, Шандор Томан, Живорад Богдановић, Др. Оскар Циприс, Др.
Бранко Петровић, Др. Миладин Величковић.
15. Одбор за одбрану од поплаве: Давид Поповић, Сава
Керац, Влада Влашкалић, Пера Сланкаменац, Мита Мунћан,
Ђока Гавриловић, Шандор Томан, Стеван Кечкеш, Јован
Сабо, Ђорђе Варшањи, Фрања Микић, Аугуст Лице, Др. Оскар
Циприс, Милан Пањковић, Душан Ракић – Перин, Глиша
Бајић, Илија Аврамовић, Миливој Матић.
16. Одбор за преглед гр. благајне: Жарко Слепчевић,
Јован Шипош, Др. Милан П. Матић, Лаза Миросављевић.
17. Одбор гр. убогог дома. Др. Ђура Јовановић, Сава
Керац, Влада Влашкалић, Лајош Хорват, Др. Вилим Вилт,
Фрања Цидлик, Јулио – Јосиф Кон, Душан Ружић, Ђура Хаднађев, Арпад Вертеш,
18. Одбор за одређивање цена електр. јединица за валоризацију: Жарко Слепчевић, за контролу Лазар Савков,
Вилим Вајс.
19. Одбор за творницу плина: Др. Михајло Рајковић,
Алимпије Поповић, Лазар Савков, Др. Васа Могин, Габор
Дицген, Др. Карло Вагнер, Живорад Богдановић, Вилим
Локер, Вилим Вајс, Милан Пањковић, Др. Радивој Каленић.
Одбор за грађевине: Давид Поповић, Јован Шипош,
Живорад Богдановић, Вилим Вајс, Милан Пањковић, Др.
Милан Матић.
20. Одбор за ревизију уговора: Алимпије Поповић, Др.
Мита Арадски, Др. Бодог Ковач, Др. Милан Матић, Вилим
Вајс, Др. Радослав Илијћ.
21. Одбор за назив улица: Стеван Летић – Митин, Ђока
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Гавриловић, Шандор Томан, Др. Милан Матић, Душан Ружић,
Др. Миладин Величковић, Коста Миросављевић.
22. Одбор за раздеобу кућишта чиновницима: Лазар
Савков, Алимпије Поповић, Др. Ђура Јовановић, Стеван
Богнар, Фрања Цидлик, Арнолд Секељ, Лаза Миросављевић,
Миливој Матић.
23. Одбор за раздеобу кућишта сиротињи: Др. Михајло
Рајковић, Ђока Гавриловић, Влада Влашкалић, Јован Сабо,
Стеван Кечкеш, Др. Милан Матић, Драгић Мијатовић.
24. Одбор за процену некретнина: Сава Керац, Пера
Сланкаменац, Јован Шипош, Јован Сабо, Стеван Герих, Глиша Бајић, Душан Ракић – Перин.
25. Колаудациони одбор: Лазар Савков, Изор Акс, Др.
Милан Матић, Миливој Матић.
26. Одбор за изградњу моста: Давид Поповић, Ђорђе
Варшањи, Вилим Вајс, Арнолд Секељ, Милан Пањковић, Миливој Матић.
Како се одбор Управног Одбора има према §-у 3. зак. чл.
V из 1876. изабрати тајним гласањем листићима, то је председник Др. Бранислав Борота у смислу §-а 28. гр. орган. статута одредио у одбор за прикупљање гласница Станка Лазића,
Изидора Акса и Др. Оскара Циприса, чланове одбора.
Гласнице су предали:
Од стране градског одбора:
Др. Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава Керац,
Влада Влашкалић, Станко Лазић, Алимпије Поповић, Мита
Грујић, Мита Мунћан, Др. Ђура Јовановић, Живко Козарев,
Светислав Летић, Ђока Гавриловић, Лазар Савков, Бела Профума, Фрања Фат, Изор Акс, Др. Вилим Вилт, Др. Бодог Ковач,
Габор Дицген, Стеван Кечкеш, Мате Пасти, Ђорђе Варшањи,
Јован Шипош, Стеван Богнар, Јован Сабо, Шандор Томан,
Др. Александар Моч, Др. Јован Латинчић, Др. Фердинад
Лустиг, Вилим Локер, Јулијо – Јосиф Кон, Др. Оскар Циприс,
Фрања Микић, Живорад Богдановић, Арнолд Секељ, Вилим
Вајс, Стеван Герих, Аугуст Лице, Фрања Цидлик.
Од стране Градског Савета:
Јован Лакић, Александар Поповић, Радивој Бокшан,
Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Др.
Глиша Марковић, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Др. Петар Адамовић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак, Ранко Славнић, Никола Лепхерц,
Ранко Травањ, Др. Арсен Милутиновић, Др. Коста Мајински,
Ђорђе Радошевић, Павле Инђић.
После гласања је председник на основу извештаја изасланства прогласио, да су изабрати у Управни Одбор:
1. Др. Михајло Рајковић.
2. Алимпије Поповић.
3. Станко Лазић.
4. Др. Мита Арадски.
5. Бела Профума.
6. Фрања Фат.
7. Др. Милан Матић.
8. Др. Фердинанд Лустиг.
9. Др. Александар Моч
10. Др. Јован Латинчић.
Затим је исти одбор приступио прикупљању гласница
за избор пензијског одбора према §-у 25. гр. пензијског статута.
Гласнице су предали:
Од стране градског одбора:
Др. Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава Керац,
Влада Влашкалић, Станко Лазић, Алимпије Поповић, Мита
Грујић, Мита Мунћан, Др. Ђура Јовановић, Живко Козарев,

2. ЈАНУАР 1928.
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Светислав Летић, Ђока Гавриловић, Лазар Савков, Бела Профума, Фрања Фат, Изор Акс, Др. Вилим Вилт, Др. Бодог Ковач,
Габор Дицген, Стеван Кечкеш, Мате Пасти, Ђорђе Варшањи,
Јован Шипош, Стеван Богнар, Јован Сабо, Шандор Томан, Др.
Александар Моч, Др. Јован Латинчић, Др. Фердинад Лустиг,
Вилим Локер, Јулијо – Јосиф Кон, Др. Оскар Циприс, Фрања
Микић, Живорад Богдановић, Арнолд Секељ, Вилим Вајс,
Стеван Герих, Аугуст Лице, Фрања Цидлик.
Од стране Градског Савета:
Јован Лакић, Александар Поповић, Радивој Бокшан,
Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Др.
Глиша Марковић, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Др. Петар Адамовић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак, Ранко Славнић, Никола Лепхерц,
Ранко Травањ, Др. Арсен Милутиновић, Др. Коста Мајински,
Ђорђе Радошевић, Павле Инђић.
После гласања је председник на основу извештаја изасланства прогласио, да су изабрати у пензијски одбор:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Др. Михајло Рајковић.
Алимпије Поповић.
Др. Мита Арадски.
Др. Карло Вагнер.
Ђорђе Варшањи.
Др. Радивој Каленић.
Др. Ото Кенигштетлер.
Живорад Богдановић.

Др. Михајло Рајковић, члан одбора, предлаже, да се
Управни и Надзорни Одбор градске штедионице за сада не
бирају.
Пошто се свако решење гр. одбора, које се односи на
гр. штедионицу, има према §-у 31. односног статута донети
поименичним гласањем, установио је председник, да је присутна надполовична већина гр. одбора, то је ставио на гласање предлог Др. Михајла Рајковића тако да они који га примају гласају са „да“ а који не примају да гласају са „не“.
Са „да“ су гласали:
Од стране градског одбора:
Др. Михајло Рајковић, Пера Сланкаменац, Сава Керац,
Влада Влашкалић, Станко Лазић, Алимпије Поповић, Мита
Грујић, Мита Мунћан, Др. Ђура Јовановић, Живко Козарев,
Светислав Летић, Ђока Гавриловић, Лазар Савков, Бела Профума, Фрања Фат, Изор Акс, Др. Вилим Вилт, Др. Бодог Ковач,
Габор Дицген, Стеван Кечкеш, Мате Пасти, Ђорђе Варшањи,
Јован Шипош, Стеван Богнар, Јован Сабо, Шандор Томан,
Др. Александар Моч, Др. Јован Латинчић, Др. Фердинад
Лустиг, Вилим Локер, Јулијо – Јосиф Кон, Др. Оскар Циприс,
Фрања Микић, Живорад Богдановић, Арнолд Секељ, Вилим
Вајс, Стеван Герих, Аугуст Лице, Фрања Цидлик.
Од стране Градског Савета:
Јован Лакић, Александар Поповић, Радивој Бокшан,
Стојан Стакић, Миливој И. Вучетић, Предраг Клицин, Др.
Глиша Марковић, Др. Михајло Продановић, Станоје Михалџић, Др. Петар Адамовић, Аладар Тришлер, Ђула Киш, Стеван
Хабербуш, Андрија Патак, Ранко Славнић, Никола Лепхерц,
Ранко Травањ, Др. Арсен Милутиновић, Др. Коста Мајински,
Ђорђе Радошевић, Павле Инђић.
Са „не“ није нико гласао.
Према томе је предлог гр. савета једногласно примљен и
РЕШЕНО ЈЕ:
Градски Одбор за сада не бира Управни и надзорни одбор гр. штедионице, те према §.23. статута о установљењу и
постављењу градске штедионице досадашњи чланови Управ-

296

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

ног и Надзорног Одбора задржавју свој мандат док се не изаберу нови чланови.
Број. 3.
Пошто је дневни ред данашње наставне ванредне главне скупштине исцрпљен то председник затвара за данас исправно сазвату наставну ванредну главну скупштину и за
оверовљење записника позива
Станка Лазића, Изора Акса и Др. Оскара Циприса за 5
јануар 1928 год. у 11 сати пре подне у бележничко звање.
Након прочитања оверовљава се 5. Јануара 1928 год. у 11. сати пре подне.

Јован Лакић с.р.
вел. бележник

Др. Бранислав Борота с.р.
градски начелник

Чланови:
Др Оскар Циприс с.р.
Станко Лазић с.р.
Изор Акс с.р.

ПРИЛОГ
ОБЈАВА ГЛАВНОГ БИРАЧКОГ ОДБОРА ГРАДА НОВОГ САДА
ОД 7. НОВЕМБРА 1927. ГОДИНЕ
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА СЕДНИЦА

1.
2.
3.
4.

17/I

5.
6.
7.
8.
9.

17/II

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

21/II

Отварање седнице
Градоначелников извештај о раду градске управе за децембар 1926. године
Избор 10 гласачких места у граду
Прорачун Окружног школског одбора за 1927. годину
Решење Министарства унутрашњих дела којим се Др Милан
Миловановић разрешава дужности градског начелника
Решење Министарства унутрашњих дела којим се Др. Милану Миловановићу
урачунавају у пензиони стаж и године проведене ван службе у градској
управи
Решење Министарства унутрашњих дела којим се Др Милан
Миловановић разврстава I. категорију 3 групу
Затварање седнице
Отварање седнице
Отпис Министарства унутрашњих дела којим се разрешавају дужности гр.
представници Др Радослав Илић, Лука Бајић – Миканов, Влада Влашкалић,
Велимир Бугарски и Стојан Продановић
Извештај в.д. градског начелника за јануар 1927. године
Отпис Министарства унутрашњих дела у којем потврђује статут Творнице
плина
Отпис Министарства унутрашњих дела у којем потврђује статут за
подизање сталне бензинске станице
Отпис Министарства унутрашњих дела у којем одобрава допуну 36.§.
грађевинског статута
Отпис Министарства унутрашњих дела у којем одобрава допуну 42.§.
грађевинског статута
Отпис Министарства грађевина у вези са изградњом инундационог моста
Отварање седнице
Отпис Министарства грађевина у вези са изградњом инундационог моста
Отпис Министарства унутрашњих дела у вези са пензионисањем градских
службеника Душана Матића и Милоша Рогуље
Предлог о изменама градског организационог статута у вези са
повећањем броја чиновника у гр. грађевинском одељку
Предлог о изменама градског организационог статута у вези са
повећењем броја гр. правозаступника
Молба Удружења хотелијера и гостионичара Новог Сада да им се одобри
паушални откуп пореза на раскош
Предмет у вези са издавањем под закуп чишћења и поливања градских
улица и тргова
Пренос кредита за исплату извршених радова Илији Аврамовићу и друговима
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Распис лицитације за рушење и продају целокупног материјала
некадашње куће Игњата Марковића
Предмет у вези са техничким елаборатом за израду калдрме у разним
улицама
Подизање амортизационог зајма од 6.500.000 динара
Молба Браће Ковачевић да им се прода резервни шмрк на Јосимфоку
Подизање градске тржнице
Предлог да се из уштеде кредита за утврђење дунавске обале исплате
трошкови за одбрану од поплаве
Изградња асфалтског тротоара у улици Сибињанин Јанка
Одобравање кредита за поправке у Творници плина
Одштета пострадалим од поплаве
Молба удовице Јосифа Вајса за породичну пензију
Молба Драгише Раичевића за пријем у завичајност града Новог Сада
Називи улица
Молба Славка Станојевића за новчану помоћ ради лечења
Продаја старог асфалтског материјала
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Лакић
Вучетић

Лакић

Клицин
Плавшић

Плавшић
Лебхерц

Бокшан
Клицин
Плавшић

Клицин
Лакић
Плавшић
Лакић
Плавшић
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
60.*
61.
62.
63.

10/III

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

*

21/IV

Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Издавање радова око натовара и истовара на на гр. радном колосеку за
насипање Краљице Марије улице
Молба Луке Летића, поштара, ради повишења градске потпоре за
издржавање поште на Ченеју
Молба Мирка Гроздића за продужење закупа риболова
Молба Славка Манојловића да му се дозволи продаја плаца и куће
саграђене на истом плацу
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Интерпелација Др Михајла Рајковића
Интерпелација Др Михајла Рајковића у вези са преписом продатих
земаља
Затварање седнице
Отварање седнице
Отпис Министарства унутрашњих дела у ствари гр. пензионог статута
Решење Министра финансија којим одобрава градски статут о наплати
таксе на играће карте, билијар и домине
Извештај Јована Лакића, вд. гр. начелника о раду градске управе за
фебруар 1927. године
Отпис Министарства грађевина у ствари уступања граду инундационог
моста од 30 метара
Подизање краткорочног зајма у висини од 7.500 000 динара
Предлог у вези са допуном §-а 1, гр. статута о наплати калдрмарине
Предлог у вези са ангажовањем кредита за превод и штампање гр.
статута из прорачуна градске домаће благајне за 1926. и 1927. годину
Молба Савезног ловачког друштва у Новом Саду да му се изда у закуп
градско земљиште за узгој фазана
Молба Стевана Хабербуша да му се дозволи продаја плаца и куће
саграђене на истом плацу
Молба Ивана Малешевића да му се дозволи продаја плаца и куће
саграђене на истом плацу
Молба Ивана Влатковића да му се дозволи продаја плаца плаца и куће
саграђене на истом плацу
Одобрење накнадног решења Градског савета за набавку хране за
градске коње
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Молба Јована Гетела и сина да им се дозволи да Творницу парних
котлова и ливницу преиначе на млин за со
Установљење пензије удовици Славка Станојевића, градског вртара
Предлог у вези за пензионисањем гр. служитеља Лајоша Кардоша
Пензионисање градског служитеља Фрање Мондовића
Одређивање хонорара градским чиновницима који су радили на прегледу
закључних рачуна за године 1921-1925.
Молба Душана Радуловића, редарственог капетана, ради одобрења
допуста од два месеца
Предлог у вези са оправком уличног вода за плинско осветљење
Измена уговора о концесији и употреби градског земљишта склопљеним
са новосадском Електричном централом д.д.
Допуна Економског одбора
Затварање седнице
Отварање седнице
Оставка Др Арсена Милутиновића на чланство у прош. гр. Савету, пошто
је изабран за гр. правозаступника
Брзојавна обавештења обласног вел. жупана о именовању нове владе и
одлагању седница Народне скупштине
Извештај Јована Лакића в.д. градског начелника о раду градске управе за
месец март 1927. године
Отпис Министарства унутрашњих дела којим одобрава да се устроје два
места градских правозаступника

У тексту записника су изостављене тачке дневног реда од редног броја 50. до редног броја 59.
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Отпис Министарства унутрашњих дела којим одобрава измену §-3. гр. орг.
статута о истављању марвених пасоша и надопуњен §-160 гр. орг. статута.
Отпис Министарства трговине и индустрије којим одобрава статут о
Градској штедионици
Предлог у вези са забраном наплате пијачарине за стоку која је на пијацу
дотерана а није продата
Подизање зајма од 7.500 000 динара
Предлог у вези са избором одбора за Творницу плина
Предлог у вези са избором и принадлежностима директора Творнице плина
Измене градског статута о наплати кланичних такса
Предмет у вези са одобрењем накнадног кредита за изградњу друге
одбранбене линије од поплаве
Предлог у вези са лицитацијом за рушење и продају материјала
некадашње Марковићеве куће
Предлог Мите Клицина, члана Проширеног градског савета да се уреди
Шајкашка улица
Предлог у вези са радовима на инундационом мосту
Убирање таксе за биоскопске улазнице за одржавање опере и оперете у
Новом Саду
Издавање градског земљишта на путу према Штранду поред железничке
пруге за пашњак
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Понуда Банке Војводине за откуп куће у улици Краља Петра број 29
Смештање гр. трошаринског звања и суда за станове у изнајмљену
просторију на Рибњем тргу
Молба Грко католичке Црквене општине ради опроста од плаћања
трошкова за оправак тротоара
Молба Мушке државне гимназије у Новом Саду за доделу новчане
помоћи за прославу посвећену Павлу Павлу Јосифу Шафарику
Предлог у вези са учитељским огревом
Наређење Окружног суда у Новом Саду да се бирачки спискови препишу
до 31. маја 1927. године
Установљење пензије Јосипу Хеђи, редарственом детективу
Пензионисање Фрање Мондовића, градског служитеља
Молба удовице Лајоша Кардоша, градског послужитеља за установљење
породичне пензије
Молба удовице Јосипа Алмашиа, градског служитеља за установљење
породичне пензије
Молба удовице Стевана Пацика, градског редара за за установљење
породичне пензије
Молба Илије Антала, градског послужитеља за једномесечни допуст ради
лечења
Молба Јоже Бергман, градске званичнице за једномесечни допуст ради
лечења
Молба Павла Ђурковића Барањског за пријем у завичајност града Новог
Сада
Молба удовице Агнезе Хубер за пријем у завичајност града Новог Сада
Молба Михајла Нагорног, санитетског поручника за пријем у завичајност
града Новог Сада
Молба Јована Сланкаменца, учитеља, да му се дозволи продаја плаца и
куће саграђене на истом плацу
Молба Марије Еустафа Шиме за пријем у завичајност града Новог Сада
Предлог о стављању ван крепости решења којим се ограничава број
аутотаксија
Молба Јулијане Клајн за пријем у завичајност града Новог Сада
Затварање седнице
Отварање седнице
Извештај Јована Лакић, в.д. градског начелника о раду градске управе за
април 1927. године

У тексту записника су изостављене тачке дневног реда број 126 и 127.
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Решење Министарства унутрашњих дела у вези са пензионисањем Др
Жарка Стефановића
Предлог у вези са убирањем таксе за улазнице на Штранд купатилу
Решење Министарства финансија којим се статут о наплати градске таксе
на раскош проглашава извршним
Предлог у вези са подизањем зајма из градских фондова
Калкулација прорачуна Творнице плина за 1927. годину
Предлог у вези са допунама § 213-218-219 гр. орг. статута
Предлог у вези са инвестиционим зајмом
Предлог у вези са грађењем покривене пијаце у граду
Предлог у вези са зидањем градске цедуљарнице
Предлог у вези са зидањем нове школске зграде на Новом насељу
Предлог у вези са изменама 5. §-а градског грађевинског статута
Предлог у вези са насипањем језера у градском шеталишту
Предлог у вези са хонораром инжињеру Даки Поповићу за израду
планова око инундационог моста
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Предлог о постављању долмара за чување и одржавање друге
одбранбене линије
Молба Илије Антала, градског послужитеља да му се одобри накнадна
уплата куповнине за додељени му плац
Молба Стевана Шанте, умировљеног гр. редара, да му се одобри
накнадна уплата куповнине за додељени му плац
Молба Николе Станкова да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Милице уд. Ђоке Цвејића да јој се одобри накнадна уплата
куповнине за додељени јој плац
Молба Људевита Хорака, чиновника да му се одобри накнадна уплата
куповнине за додељени му плац
Молба сирочади покојног Панте Летића да им се дозволи накнадна
уплата куповнине за плац који је додељен њиховом оцу
Молба Саве Шијачића да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Јована Станковог да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Саве Станковића да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Павла Колесара, држ.поштанског намештеника да му се одобри
накнадна уплата куповнине за додељени му плац
Молба Илије Жикића и другова да Градски савет повуче жалбу поднету
Државном Савету у вези са додељивањем земљишта на детелинарама
Предлог у вези са одржавањем лицитације за подизање редарствене
чуварнице на Клиси
Молба Ђорђа Керца и другова за додељивање градског земљишта за
изградњу кућа за становање
Молба Катице Гричко и другова за додељивање градског земљишта за
изградњу кућа за становање
Молба Јоце Милошевића и другова за додељивање градског земљишта
за изградњу кућа за становање
Молба Влајка Малетића и другова за додељивање градског земљишта за
изградњу кућа за становање
Молба Богдана Милића, да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Укидање електричних лампи и постављење плинских лампи на истом месту
Постављање гас лампи, одређивање календара за њихово паљење и
поновно враћање електричних лампи
Молба Милана Ристића да му се дозволи продаја плаца и куће саграђене
на истом плацу
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Молба Карла Хобрата да му се дозволи продаја плаца и куће саграђене
на истом плацу
Молба Паје Чизмара да му се дозволи продаја плаца и куће саграђене на
истом плацу
Молба Јована Колесара да му се дозволи продаја плаца и куће саграђене
на истом плацу
Молба Милутина Милића да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Ернеста Барата да му се исплати паушална плата за вршење
стрводерских послова
Установљење хонорара редарственом капетану који врши дужност
општинског судије
Жалба Данила Слепчевића, пензионисаног гр. баждара против решења
Градског савета у ствари личног додатка на скупоћу
Установљење пензије удовици Славка Станојевића, градског вртара
Молба Лајоша Штефанидеса ради одобрења сталне припомоћи
Предлог у вези са подизањем Царинског магазина
Молба веслачког клуба „Данубиус“ ради припомоћи
Предлог у вези са закључивањем градских пореских књига
Молба Ранка Травња гр. подбележника ради регулисања година службе
Установљење породичне пензије удовици ред. наредника Петра Нинкова
Предлог у вези са биоскопским таксама
Молба фирме Клене Голнов за исплату ситуације за монтажу моста
Предлог у вези са регулацијом Дунавске улице код улаза на Дунавску обалу
Молба Лазара Арадског, поч. среског начелника да се установи прометна
вредност раније додељеног му плаца и према томе опрости плаћања
разлике куповнине
Молба Ненада Ланцоша, да се установи прометна вредност раније
додељеног му плаца, и према томе опрости плаћање разлике куповнине
Отпис Дирекције држ. жељезница у Суботици у вези са изградњом
станова за жељезничке чиновнике и са изградњом Дирекцијске зграде
Молба Јована Каћанског, градског извршиоца за допуст од три месеца
ради лечења
Избор Управног и Надзорног одбора Градске штедионице
Молба Ненада Несторовића да му се одобри накнадна уплата куповнине
за додељени му плац
Предлог у вези са ревизијом Аграрне реформе
Затварање седнице
Отварање седнице
Мита Клицин, члан Проширеног савета скреће пажњу на текст објављен у
београдској „Правди“ о раду новосадске градске управе
Избор чланова Месног школског одбора
Предлог у вези са снижењем кланичних такса
Установљење места IV окружног градског лекара
Предлог у вези са изградњом поштанске зграде на Малом јарку
Предлог у вези са уређењем Шумадијске, Стеријине, Архимандрита
Рајића и Војводе Бојевића улицеулице
Предлог у вези са уређењем јендека у Кисачкој улици
Уређење градске зграде у Школској улици за становање градских чиновника
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Предлог у вези са подизањем споменика ослобођења и уједињења у
Новом Саду
Предлог у вези са изградњом водовода и канализације у граду
Предлог у вези са исходом лицитације за изградњу улице Краљице Марије
Предлог у вези са изјавом „Аполо“ биоскопа д.д. у ствари материјалног
помагања новосадске опере
Предлог у вези са набавком 500 тона каменог угља за Творницу гаса
Уток Владимира Недељкова против решења Градског савета у вези са
уступањем апарата за кубицирање

У тексту записника је изостављена тачка дневног реда под редним бројем 176.
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Молба „Икарус“ д.д. да јој се изда у дугогодишњи закуп градско земљиште
ради проширења творнице
Избор четри члана Аграрних одбора
Молба Милана Мазалина за брисање ограничења права власништва на
додељеном му плацу
Молба Речне пловидбе С.Х.С. да јој град прода градско земљиште за
изградњу зграде за агенцијску употребу
Молба Живана Бегојева и другова за опрост попаше за 1926. годину
Установљење основног капитала Градске штедионице
Призив Максима Власова против решења Градског савета да своју
кантину уклони са градског земљишта
Молба Уроша Милића да му се дозволи продаја плаца и куће саграђене
на истом плацу
Молба Андрије Иванића да му се дозволи продаја плаца и куће саграђене
на истом плацу
Молба Живка Ивошевића да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Раде Козарчића да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Паје Миливојшиног да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Милана Абрамовића да му се одобри накнадна уплата куповнине
за додељени му плац
Извештај у вези са парницом Грађанске пекарне против града Новог Сада
Премештај дрвара из унутрашњости града
Предлог у вези са пензионисањем Др Милана Миловановића
Предлог у вези са ревизијом трошаринских такса
Предлог у вези са најамним саобраћајним средствима
Предлог у вези са експропријацијом кућишта на Рибњем тргу
Предлог у вези са подизањем споменика Николи Пашићу
Избор два члана за преглед рачуна Електричне централе
Молба фирме Клене и Голнов ради исплате предујма за извршене радове
на монтажном мосту
Затварње седнице
Отварање седнице
Брзојавни извештај Великог жупана о распуштању Народне скупштине и
одређењу нових избора посланка за Народну скупштину
Брзојавни извештај Обласног великог жупана о именовању министра
Извештај Јована Лакића, в.д. градског начелника о раду градске управе за
месец мај 1927. године
Повишење кланичне таксе
Установљење пензије Стевану Бошњаковићу, гр. рач. саветнику
Допис Жељезничке дирекције у Суботици ради изградње 25 чиновничких
станова
Предлог у вези са дозиђивањем кућа код Шулцовог млина које су насуте
Предлог у вези са отписом сумњивих потраживања града
Предлог у вези са продајом плацева за изградњу кућа
Молба Јоце Нешића да му се одобри узгој рибе у барама поред Кисачког
друма
Накнадни кредит за непокривене издатке Творнице плина
Молба Леополда Шварца ради накнаде штете учињене приликом поплаве
Молба Обласног савеза добровољаца за Срем, Бачку и Банат ради
новчане помоћи
Предлог у вези са порушеном будом испред градске куће
Молба Софије Иришке да јој се одобри продаја плаца и куће саграђене на
истом плацу
Молба Николе Драгомировића да му се одобри продаја плаца и куће
саграђене на истом плацу
Молба Софије Савић да јој се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени јој плац
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Молба Марка Николића, мајора да му се одобри накнадна уплата
куповнине за додељени му плац
Молба Ане Сланкаменац да јој се одобри отплата плаца у месечним
ратама
Молба Др Емила Бале, да му се одобри накнадна уплата куповнине за
плац додељен његовом брату
Исплата додатка на скупоћу пензионисаним градским службеницима
Молба редарственог капетана да се повисе вашарске дневнице
Призив Јована Инотаиа против одлуке Градског савета којом му је
одбијена молба за исплату скупаринских додатака
Призив Николе Пулисака против решења Градског савета у вези са
напредовањем у служби
Новчана помоћ за трошкове привремене управе Савета градова
Молба Стевана Радића за пријем у завичајност града Новог Сада
Оставка Васе Јовановића – Вакиног на место у Управном одбору Градске
штедионице
Отварање седнице
Предлог Мите Клицина да се за градског начелника именује Лакић
Предлог у вези са нацртом саобраћајног статута
Предлог у вези са оставком Васе Јовановића на чланство у Управном
одбору Градске штедионице
Установљење статута о обезбеђењу градских радника
Молба удовице Матије Лерер да јој се одобри градња куће на земљишту
које је према регулационом плану предвиђено за улицу
Издавање хипотекарних зајмова од стране самоуправних штедионица
Инвестициони зајам код Државне хипотекарне банке
Предлог у вези са додељивањем плацева за градњу кућа
Питања одборника
Питање одборника
Предлог у вези са употребом карте за употребу клупа на градском
шеталишту
Предлог о снижењу грађевинских такса
Питање у вези са насипањем и поравнавањем улице Краљице Марије
Предлог Мите Клицина да се у неким улицама избуше дубоки бунари
Затварање седнице
Отварање седнице
Решење Министра Унутрашњих дела о разрешењу представништва града
Новог Сада
Именовање градског представништва
Именовање Др Бранка Бороте за градског начелника
Избор градских одбора
Избор Управног одбора
Избор Управног и Надзорног одбора Градске штедионице
Затварање седнице
Отварање седнице
Др Бранко Борота подноси извештај о раду градске управе за јун месец
1927. године
Предлог у вези са наплатом таксе на улазнице купатила „Штранд“ д.д.
Предлог у вези са избором Управног и Надзорног одбора Градске
штедионице
Предлог у вези са осигурањем радника
Наплата прогресивног пореза од градских службеника
Извештај о извршеним радовима код приступа на нови мост
Предлог у вези са насипањем дела језера у Шеталишту
Одобрење лицитације за пројекат дунавског кеја
Предлог у вези са полагањем трамвајских шина на нови мост
Расписивање лицитације за поплочење инундационог моста
Предлог у вези са насипањем језера у Шеталишту
Зајам за изградњу улице Краљице Марије
Предлог у вези са подизањем насипа у мајдану поред Штранд купатила
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25/VIII

Откуп слика изложених на VI југословенској уметничкој изложби у Новом
Саду
Предлог у вези са прорачуном и лицитационим условима за поправку
калдрме у појединим улицама
Предлог у вези са називом улица
Накнадни кредит за изградњу друге одбранбене линије од поплаве
Хонорар градским експертима за рад око установљења накнадног уговора
о концесији и о употреби земљишта склопљен са Електричном централом
д.д
Предлог у вези са одобрењем услова лицитације за насипање улица иза
Творнице плина
Жалба Јована Николића против решења Проширеног савета у вези са
избором Управног и Надзорног одбора Градске штедионице
Молба Радивоја Бокшана, градског саветника за исплату разлике од
припомоћи на одело
Приговори одборника
Затварање седнице
Отварање седнице
Предлог у вези са измењеним и допуњеним §§. 213, 217, 218 и 219.
градског организационог статута
Извештај Др Бранка Бороте, градског начелника о раду градске управе у
јулу месецу 1927. године
Предлог у вези са избором заменика председника, чланова и њихових
заменика бирачких одбора
Предлог у вези са оставкама чланова Управног и Надзорног одбора
Градске штедионице
Молба Дирекције државних жељезница из Суботице да јој град прода
комплекс градског земљишта у близини Футошког пута за изградњу
железничке колоније у Новом Саду
Молба железничарских намештеника за доделу плацева иза Каменичке
капије
Молба Катице Ненадовић да јој се одпише наплата своте за употребу
тротоара испред њене буде у градском шеталишту
Молба становника улице Цара Душана за постављање електричних
светиљки на левој страни улице
Изградња тротоара у појединим улицама
Предлог у вези са изградњом градских цедуљарница на Футошком и
Темеринском друму
Предлог у вези за дозиђивањем кућа на насељу код Шулцовог млина
Молба Др Владимира Белајчића да му се одобри накнадна уплата
куповнине за додељени му плац
Молба Станимира Белеслијина да му се одобри накнадна уплата
куповнине за додељени му плац
Молба Ђоке Петровића да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Јакоба Милера да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Павла Бобака да му се одобри продаја плаца и куће саграђене на
истом плацу
Молба Михајла Шашкијевића да му се одобри продаја плаца и куће
саграђене на истом плацу
Молба „Икарус“ ад да јој Градски савет прода или изда под закуп градско
земљиште за проширење творнице
Молба Јосипа Исаковића, трговца да му се изда под закуп градско
земљиште за изградњу резеорвара за бензин, нафту и петролеум
Жалба Јована Михајловића на решење Градског савета којим му је
установљена такса за употребу тротоара испред његове гостионе
Жалба Николе Грујића, пећара на решење Градског савета којим је
дозвољено закупнику кафане „Босна“ постављање столова на тротоару
испред његове радње
Молба Мирослава Голубовића, благајника Народног позоришта ради
опроста таксе за представе београдске опере
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4/X

Предлог у вези за особљем које би могло закључити пореске књиге
Предлог у вези са инсталирањем осветљења на новом мосту
Предлог у вези са израдом слика Њихових величанстава краља и краљице
Предлог у вези са издржавањем Косте Бајића у Дому слепих у Земуну
Установљење принадлежноси градског начелника Др Бранислава Бороте
Молба сарајевске „Просвјете“ за новчану помоћ поводом прославе 25
годишњице
Набавка изборног материјала
Молба Јелице Билановић, дневничарке да јој се одобри четворомесечно
одсуство ради порођаја
Молба Фрање Дирбека, дневничара да му се одобри одсуство ради лечења
Молба Лајоша Ердеша, винског надзорника да му се одобри одсуство
ради лечења
Молба Милоја А. Радуловића, председника Сената Окружног суда у
Новом Саду за пријем у завичајност града Новог Сада
Молба Др Леополда Шимона, лекара за завичајност града Новог Сада
Молба Савеза војвођанских продуцената хмеља у Новом Саду да им се
изда под закуп градско земљиште ради оснивања селекционе станице
Постављање бунара на ђерам на Јосим фоку за појење марве
Предлог у вези са молбама за спровођење ревизије земаља које су
стављене под удар Аграрне реформе
Реорганизација Градинарско цвећарске школе
Затварање седнице
Отварање седнице
Отпис Министарства унутрашњих дела у вези са именовањем нових
чланова Проширеног градског савета
Установљење четвртог места градског окружног лекара за салаше
Отпис Министарства финансија у вези са буџетом града за 1927. годину
Извештај градског начелника о раду градске управе у августу месецу
1927. године
Избор чланова Управног и Надзорног одбора Градске штедионице
Решење Управног суда у Београду да град Нови Сад бира 80 одборника
на градским изборима, који ће се одржати 6. новембра 1927. године
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Одобрење кредита за закључивање пореских књига
Молба Веселина Ракића, железничара и другова за додељивање кућишта
на комплексу између жељезничке пруге и Каменичког пута
Молба Илије Жикића и другова у вези са откупом експроприсаног
земљишта на тзв „Детелинарама“
Молба Шандора Лучића да му се прода 17 кв. хвати градског земљишта
које се налази у улици Земљане ћуприје
Молба Жарка Ердељана да му се прода градско земљиште за изградњу
куће за становање
Молба Тихомира Бранчића, трговца да му се прода градско земљиште за
изгрању магацина за смештај колонијалне робе
Молба Живана Давидова да му се прода градско земљиште за изградњу
куће за становање
Молбе Бењамина Бечкехази, зидарског мајстора да му се прода градско
земљиште за изградњу куће за становање и радионице за чишћење рубља
Ослобађање од плаћања за уступљену конструкцију инундационог моста
Предлог у вези са расписивањем лицитације за изградњу степеника
поред стуба инундационог моста
Предлог у вези са одобрењем лицитације за набавку каменог угља за
потребе Творнице плина
Предлог у вези са лицитацијом за набавку угља за градске погоне
Предлог у вези са лицитацијом за изградњу калдрме у Кајмакчаланској и
другим улицама
Молба Редарствене вел. капетаније за набавку пелерина за момчад
градског редарства

У тексту записника је изостављена тачка дневног реда под бројем 361
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Набавка зимског одела и обуће за градске редаре, пожарнике и служитеље
Предлог у вези са изградњом канала од Дома народног здравља до
шмрка код свиларе
Предлог у вези са исплатом хонорара градским експертима за рад око
накнадног уговора о концесији склопљеним са Електричним д.д.
Предлог у вези са прерадом тротоара на Тргу ослобођења
Молба власника кућа у Кинижијевој улици ради асфалтирања тротоара
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Предлог у вези са одобрењем продаје плаца Стевану Боди
Молба Душана Башића, врховног државног тужиоца у пензији да му се
одобри продаја плаца на коме није саграђена кућа
Молба Милана Слијепчевића, умировљеног великог жупана да му се
одобри продаја плаца и куће саграђене на истом плацу
Молба Ђорђа Зличића да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Предлог у вези са изјавом уд. Александра Нађа, закупнице Винклерове
пиваре, да не може рефлектирати на закуп тротоара испред њене пиваре
Уток Милана Попова и другова против решења Градског савета којим је за
књиговођу Творнице плина изабран Мита Илић
Предмет у вези са пензионисањем Др Гиге Марковића
Установљење мировине Лајошу Хорвату, редарственом нареднику
Молба Соколског друштва у Новом Саду да се Софији Јуришић, градској
званичници одобри допуст ради одласка у Љубљану на соколски течај
Молба Зоре Хуњади, градске званичнице да јој се одобри одсуство због
порођаја
Предлог Алимпија Поповића и другова за подизања малих станова за
сиротињу
Молба Емила Томаса, ципелара да му се прода градско земљиште за
изградњу ципеларске радионице
Интерпелација Миливоја Матића, члана Проширеног савета
Затварање седнице
Одликовање Давида Поповића орденом Светог Саве V степена
Изјава Веље Миросављевића, члана проширеног Савета
Отварање седнице
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Одобрење кредита за дочек гостију из иностранства
Молба Кола занатлијске омладине из Новог Сада да им градска општина
поклони 5 хвати дрва, за огрев просторија вечерње школе
Молба Обласног одбора подмлатка Црвеног крста у Новом Саду, да им
градска општина поклони потребан огрев за три радионице одбора
Пренос кредита са одређених партија прорачуна
Одобрење накнадног кредита ради исплате припомоћи на одело градским
службеницима
Предлог у вези са изградњом царинарнице
Предмет у вези са оснивањем Водне задруге за исушење и заштиту од
поплаве Великог Рита и Ратног Острва Нови Сад – Петроварадин
Предмет у вези са набавком намештаја за Градску штедионицу
Предлог да се целокупни градски улог који се налази код разних
новосадских банака на приплоду подигне и уложи на приплод код Градске
штедионице
Молба Кузмана Станкова, градског телефонисте да му се одобри
накнадна уплата куповнине за додељени му плац
Молба удовице Јаше Живића да јој се одобри накнадна уплата куповнине
за додељени јој плац
Молба Милана Добрина да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба Петра Милошевића да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
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Молба Марије удовице Луке Брзака да јој се одобри накнадна уплата
куповнине за додељени јој плац
Молба Милоша Мољца да му се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени му плац
Молба удовице Ане Летић да јој се одобри накнадна уплата куповнине за
додељени јој плац
Молба Саве Милића, ред. поднаредника да му се одобри накнадна
уплата куповнине за додељени му плац
Молба Стевана Куна, градског лугара да му се одобри накнадна уплата
куповнине за додељени му плац
Молба Васе Милића, вратара градске кланице да му се одобри накнадна
уплата куповнине за додељени му плац
Молба Игњата Шилића да му се одобри продаја плаца и куће саграђене
на истом плацу
Молба Павла Колесара да му се одобри продаја плаца и куће саграђене
на истом плацу
Молба Велимира М. Стефановића, професора да му се одобри продаја
плаца и куће саграђене на истом плацу
Молба Јефте Русмирова, градског редара да му се одобри уплата
куповнине за додељени му плац у ратама
Молба Дејана Живанића, столара да му се одобри продаја плаца и куће
саграђене на истом плацу
Молба Саве Топаловог, бравара да му се одобри накнадна уплата
куповнине за додељени му плац
Молба Дамјана Поповића да му се одобри продаја плаца и куће
саграђене на истом плацу
Прорачун Путног фонда за 1928-1929. годину
Смањивање кауције приликом лицитације за изградњу водовода и
канализације
Предлог у вези са поплочењем инундационог моста
Жалба Богдана Мијатовића на решење Градског савета којим му је
одбијена молба за закуп буде Благоја Ђурића која је постављена на
градском земљишту
Премештај дрвара из унутрашњости града на периферију
Одобрење кредита за уређење пута који води на Слану бару
Постављање слика Њихових величанстава краља и краљице у свечаној
скупштинској дворани
Затварање седнице
Полагање заклетве градских одборника
Брзојави упућени Његовом величанству краљу Александру I и Краљевској
влади
Затварање седнице
Отварање седнице
Предлог Даке Поповића и 46 чланова градског одбора да се Др
Бранислав Борота утврди у своме положају градског начелника
Предлог да се могу користити фондови прорачуна из 1927. године до
изгласавања прорачуна за 1928. годину
Избор Др Бранислава Бороте за градског начелника и затварање седнице
Отварање седнице
Избор чланова градских одбора
Затварање седнице

311

Плавшић

Плавшић

Лакић
Вучетић
Лакић

ЗБОРНИК АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

ЗАПИСНИЦИ ПРОШИРЕНОГ САВЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА 1926–1927
II
1927

Издавач
Историјски архив Града Новог Сада
Нови Сад, Филипа Вишњића 2а

Припрема за штампу
Тихомир Светличић
Штампа
M&A Принт студио, Нови Сад
Прво издање
Тираж
200

ISBN 978–86–80483–32–0

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
352.075(497.113 Novi Sad)"1927"(093.2)
94(497.113 Novi Sad)"1927"(093.2)
ЗАПИСНИЦИ проширеног Савета Града Новог Сада : 1926-1927. 2, 1927 /
приредили Тања Вељковски, Душко Пантелић. - 1. изд. - Нови Сад : Историјски
архив града Новог Сада, 2017 (Нови Сад : M&A принт студио). - X, 311 стр. : факс. ;
30 cm. - (Зборник архивске грађе Историјског архива града Новог Сада)
Тираж 200. - Стр. VII-X: Предговор / приређивачи.
ISBN 978-86-80483-32-0
a) Нови Сад. Проширени Савет - 1927 - Архивска грађа
COBISS.SR-ID 319226375

