СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 633-5/20
Датум:______ 2020.године
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др.
закон), сагласности Министраства културе и информисања број 633-00-23/2020-02
од 02.03.2020. године, члана 60. Статута града Ужица ("Службени лист града
Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној ........ 2020.
године, доноси
ОДЛУКУ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА
У ЧАСТ МИЛОВАНУ МИЋУ ПЕТРОВИЋУ У УЖИЦУ
Члан 1.
Скупштина града Ужица доноси Одлуку о постављању споменика у част
Миловану Мићу Петровићу, на Ракијској пијаци, на катастарској парцели број 4213
КО Ужице.
Члан 2.
Споменик се посвећује Миловану Мићу Петровићу мајстору трубе, али
истовремено и националном српском инструменту – труби, као и граду Ужицу,
једном од градова који су „престоница трубе“, у коме су стварали и стварају
најзначајнији представници ове врсте извођачке уметности.
Израда и постављање споменика спровешће се у свему према Пројекту тематске
скулптуре и партерног уређења на Ракијској пијаци.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Градска управа за инфраструктуру и развој
града Ужица.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Ужица".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
___________________________
Образложење
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи, изградњу и постављање
споменика и спомен обележја на површинама јавне намене обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Градско веће је утврдило Предлог одлуке за постављање споменика у част
Миловану Мићу Петровићу, на Ракијској пијаци, на катастарској парцели број 4213 КО
Ужице, који се упућује надлежном Министарству културе и информисања РС ради давања
сагласности.
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