СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 633-7/22
Датум: _____ 2022.године

ПРЕДЛОГ

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, 132/14 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019 - други
закон, 9/2020 и 52/2021 , чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС" број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), претходне сагласности
Министраства културе и информисања број 633-00-00275/2022-02 од 5. септембра
2022.године и члана 60. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број
4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној _____ 2022. године, доноси
ОДЛУКУ О
ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ДР ЛАЗИ ЛАЗАРЕВИЋУ
Члан 1.
Скупштина града Ужица доноси Одлуку о постављању спомен обележја у част др
Лазe Лазаревићa, у комплексу железничке станице Мокра Гора, на објекту железничке
станице, на катастарској парцели број 9530 КО Мокра Гора, која се налази у јавној
својини.
Члан 2.
Спомен обележје се посвећује др Лази Лазаревићу, војном лекару коме је прво
радно место било у Мокрој Гори, град Ужице.
Израда и постављање спомен обележја спровешће се у свему према планским
документима и партерним уређењем комплекса железничке станице у Мокрој Гори.
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.
Академик Владимир Јокановић, Удружење Ужичана у Београду и Удружење
књижевника Србије су покренули иницијативу за постављање спомен обележја др Лази
Лазаревићу, а исту је подржало и Српско лекарско друштво. Разлог за постављање споме
обележја јесте обележавање 150 година постојања и рада Српског лекарског друштва.
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Народни музеј Ужице, доставио је позитивно мишљење на иницијативу.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дало сагласност да
се спомен обележје др Лази Лазаревићу постави на објекат који користи ''Инфраструктура
железнице Србије'' а.д, а који се налази у јавној својини Републике Србије.
Др Лаза Лазаревић (1851-1891) је био српски правник, лекар и књижевник. Још као
студент медицине, позван је у санитетску службу и том приликом управо распоређен на
карантин и царинарницу у Котроману, Мокра Гора, који се налазио на граници између
тадашњих Кнежевине Србије и Турске.
Градско веће је утврдило Предлог одлуке за постављање спомен обележја др Лази
Лазаревићу, у комплексу железничке станице Мокра гора, на објекту железничке станице,
на катастарској парцели број 9530 КО Мокра Гора, који се упућује надлежном
Министарству културе и информисања РС ради добијања сагласности.
Министарство културе и информисања РС је дана 5. септембра 2022.године,
доставило претходну сагласност на постављање спомен обележја др Лази Лазаревићу у
комплексу железничке станице Мокра Гора, на објекту железничке станице
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