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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 4. до 10. јула 2006. године донијела је
ОДЛУКУ
I
Мјесто и остаци историјског споменика – Авдића џамија у Плани, Општина
Билећа, проглашава се националним спомеником Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: национални споменик).
Национални споменик се налази на локацији означеној као к.ч. број 4/88 (стари
премјер) уписана у зк. уложак број 726, к.о. Плана, Општина Билећа, Република
Српска, Босна и Херцеговина.
На национални споменик се примјењују мјере заштите и рехабилитације
утврђене Законом о спровођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика
успостављене сходно Анексу 8 Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини (“Службене новине Републике Српске” број 9/02).
II
Влада Републике Српске дужна је да обезбиједи правне, научне, техничке,
административне и финансијске мјере за заштиту, конзервацију, рехабилитацију и
презентацију националног споменика.
Комисија за очување националних споменика (у даљњем тексту: Комисија)
утврдиће услове и обезбиједити средства за израду и постављање информационе
табле са основним подацима о споменику и одлуци о проглашењу добра националним
спомеником.
III
С циљем трајне заштите националног споменика, утврђују се сљедеће мјере
заштите које се односе на простор дефинисан у тачки I став 2 ове одлуке:
- дозвољени су искључиво радови на рехабилитацији објекта, уз одобрење
министарства надлежног за просторно уређење у Републици Српској и стручно
надзирање надлежне службе заштите насљеђа на нивоу Републике Српске;
- на сусједним парцелама није дозвољена изградња нових објеката који би
димензијама, изгледом или на неки други начин могли да угрозе национални споменик.
Влада Републике Српске дужна је да обезбиједи израду пројекта
рехабилитације националног споменика. Приликом рехабилитације националног
споменика неопходно је да испуни сљедеће услове:
1. Историјски споменик Авдића џамија у Плани биће рехабилитован на изворној
локацији;
2. Приликом рехабилитације биће задржани оригинални пропорциони односи и
оригинални изглед објекта са идентичним хоризонталним и вертикалним
димензијама, а на основу документације о његовом оригиналном облику уз
могућу употребу савремених материјала најсличнијих оригиналним;
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3. За покривање објекта користити камену плочу;
4. Откопати површинске слојеве земље с циљем проналажења оригиналних
темељних зидова џамије;
5. Све дијелове и остатке који буду пронађени на локалитету џамије или на неком
другом мјесту, укључујући и остатке зидова и других дијелова џамије, потребно
је снимити, истражити, конзервисати и поново уградити у реконструисани
објекат, уколико је то могуће;
6. Одломке који се због високог степена оштећења не могу да уграде треба на
одговарајући начин конзервисати и презентовати у оквиру градитељске цјелине.
IV
Стављају се ван снаге сви спроведбени и развојни просторно-плански акти који
су у супротности са одредбама ове одлуке.
V
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.
VI
Ова одлука доставиће се Влади Републике Српске, министарству надлежном за
просторно уређење у Републици Српској, надлежној служби заштите насљеђа на нивоу
Републике Српске и општинским органима управе надлежним за послове урбанизма и
катастра ради спровођења мјера утврђених у тач. II - VI ове одлуке и надлежном
општинском суду ради уписа у земљишне књиге.
VII
Саставни дио ове одлуке је образложење са пратећом документацијом које је
доступно на увид заинтересованим лицима у просторијама и на web-страници 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.
Предсједавајућа Комисије
Амра Хаџимухамедовић
Број: 07.2-2-683/03-4
5. јули 2006. године
Сарајево
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