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        Град Ужице 

        Градско веће 

 

 

Предмет: Иницијатива Савета Месне заједнице „Царина“ и одлука 

о формирању фонда за очување споменика на „Белом гробљу“. 

 
Поштовани, 

Обавештавамо вас да је Савет Месне заједнице „Царина“ на својој 

петој редовној седници, одржаној 09.04.2014 подржао иницијативу грађана и 

једногласно донео одлуку да Град Ужице оснује фонд за очување споменика на 

„Белом гробљу“. 

У одбор Фонда за очување споменика на „Белом гробљу“ би били 

укључени представници Града Ужица, Месне заједнице „Царина“, Српске 

православне цркве- Ужице, Народног музеја и Основне школе „Краљ Петар II 

Карађорђевић“. 

Поменуту одлуку Савет Месне заједнице „Царина“ је донео на бази 

следећих чиљеница: 

„Бело гробље“ је најстарије градско гробље, датира од 1837 године, 

претходи гробљу „Доварје“ и на њему је сахрањен значајан број наших 

славних суграђана. Поред осталих на „Белом гробљу“ су сахрањени Илија 

Наранџић највећи Ужички добротвор, који је ктитор прве основне школе у 

граду, Лука Митровић кафеџија, оснивач и директор прве болнице у граду, 

кћер Војводе Демира, вођа буне против Турака Курлага и многе друге 

знамените личности. 

На самом гробљу је преостало 11 надгробних споменика (од којих и 

Илије Наранџића и кћери Војводе Демира), пет је пребачено у порту Цркве 

Светог Марка (од којих и Луке Митровића), а део се налази и у депоима 

народног музеја (од којих и вође буне против Турака Курлаге). 

На иницијативу Савета Месне заједнице на „Белом гробљу“ је после 

више од века одржан парастос и помен нашим претцима уз присуство 

значајног броја грађана из околног насеља, представника Српске православне 

цркве и Народног музеја. Том приликом представљен је пројекат Народног 

музеја о изградњи лапидаријума за смештај надгробних споменика, а један 
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број грађана од којих неки живе и у иностранству је изразио јасну жељу да 

финансијски помогне изградњу лапидаријума и меморијалног парковског 

простора на „Белом гробљу“, у славу помен и на сећање нашим претцима који 

су за наш град у најтежа времена Турске окупације и након ње учинили 

много. 

Поменути меморијални парковски простор и лапидаријум би се 

налазили на самом „Белом гробљу“ на којем је и по ГУП предвиђена зелена 

површина, налази се у градском власништву. Па сматрамо да само уређење 

меморијалног парковског простора и изградња лапидаријума за који је 

Народни музеј већ конкурисао код донатора неби изискивала већа 

финансијска средства.  

Тим више што би град, после више од века небриге, уништавања и 

отуђења споменика на идеалном простору са кога се пружа поглед на цео град 

добио трајан споменик на коме би садашње и будуће генерације у пријатном 

амбијенту могле да се едукују о историји нашег града и земље и који би 

служио на част и понос и граду и нашим славним претцима. 

 

 

С поштовањем,     Председница Савета 

            Месне заједнице „Царина“ 

       ___________________ 

           Светлана Савић 

 


