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Комисија за очување националних споменика, на основу члана V став 4
Анекса 8 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и члана 39
став 1 Пословника о раду Комисије за очување националних споменика, на
сједници одржаној од 7. до 11. октобра 2003. године је донијела
ОДЛУКУ
I
Покретно добро - Умјетничка збирка Драгиње и Воје Терзић, која се
тренутно чува у згради у Улици Милана Тепића бр. 15, у Бањој Луци
проглашава се националним спомеником Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: национални споменик).
Национални споменик чини 1030 умјетничких предмета.
На национални споменик примјењују се мјере заштите утврђене Законом
о спровођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика
установљене у складу са Анексом 8 Општег оквирног споразума за мир у Босни
и Херцеговини (»Службени гласник Републике Српске« број 9/02).
II
Влада Републике Српске дужна је да обезбиједи правне, научне,
техничке, административне и финансијске мјере за заштиту, конзервацију и
презентацију националног споменика.
III
Влада Републике Српске обезбиједиће одговарајуће физичке и техничке
услове за чување националног споменика.
Излагање и остали видови презентације, као и надзор над заштитом
националног споменика вршиће се на основу услова које утврди министарство
надлежно за културу Републике Српске.
IV
Свако, а посебно надлежни органи Републике Српске, градске и
општинске службе суздржаће се од предузимања било каквих радњи које могу
да оштете национални споменик или доведу у питање његову заштиту.
V
Изношење националног споменика или појединог његовог дијела (у
даљем тексту: покретно насљеђе) из Босне и Херцеговине није дозвољено.

Изузетно од одредбе става 1. ове тачке, дозвољено је привремено
изношење покретног насљеђа из Босне и Херцеговине ради презентације или
конзервације, уколико се утврди да конзерваторске радове није могуће
извршити у Босни и Херцеговини.
Одобрење у смислу претходног става даје Комисија, уколико
недвосмислено буде утврђено да то ни на који начин неће угрозити покретно
насљеђе.
Комисија у свом одобрењу за привремено изношење покретног насљеђа
из Босне и Херцеговине утврђује све услове под којима се то изношење може
извести, рок за враћање у Босну и Херцеговину, као и задужења појединих
органа и институција на обезбјеђењу тих услова, те о томе обавјештава Владу
Републике Српске, надлежну службу безбједности, царинску службу Босне и
Херцеговине и јавност.
VI
Ова одлука доставиће се Граду Бања Лука, Влади Републике Српске,
републичком министарству надлежном за културу и надлежној служби заштите
на нивоу Републике Српске, ради спровођења мјера утврђених у тач. II - V ове
одлуке.
VII
Саставни дио ове одлуке је образложење са пратећом документацијом,
које је доступно на увид заинтересованим лицима у просторијама и на webстрани Комисије (http://www.aneks8komisija.com.ba).
VIII
Сходно члану V став 4 Анекса 8 Општег оквирног споразума за мир у
Босни и Херцеговини, одлуке Комисије су коначне.
IX
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у »Службеном
гласнику БиХ«.
Ову одлуку Комисија је донијела у сљедећем саставу: Zeynep Ahunbay,
Амра Хаџимухамедовић, Дубравко Ловреновић, Љиљана Шево и Tina Wik.
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