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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 25. до 31. јануара 2005. године донијела је
ОДЛУКУ
I
Археолошко подручје – Баталова гробница у Турбету код Травника
се проглашава националним спомеником Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: национални споменик).
Национални споменик чине археолошко подручје са остацима гробнице и
покретно насљеђе пронађено на археолошком подручју које се налази у
Земаљском музеју Босне и Херцеговине у Сарајеву, а које је пописано у
инвентарним књигама налаза Музеја.
Национални споменик се налази на локацији означеној као к.ч. број 1127
(нови премјер), што одговара к.ч. број 328/1 (стари премјер), уписан у зк. уложак
број 71 к.о. Варошлук, Општина Травник, Федерација Босне и Херцеговине,
Босна и Херцеговина.
На национални споменик се примјењују мјере заштите утврђене Законом
о спровођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика
успостављене према Анексу 8 Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини (“Службене новине Федерације БиХ” бр. 2/02, 27/02 и 6/04).
II
Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Влада
Федерације) дужна је да обезбиједи правне, научне, техничке, административне
и финансијске мјере за заштиту, конзервацију и презентацију националног
споменика.
Влада Федерације дужна је да обезбиједи средства за израду и
спровођење потребне техничке документације за заштиту националног
споменика.
Комисија за очување националних споменика (у даљњем тексту:
Комисија) утврдиће техничке услове и обезбиједити финансијска 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 утврђује се сљедеће:
Заштитни појас обухвата простор дефинисан у тачки I став 3 ове одлуке.

У тој зони се спроводе сљедеће мјере заштите:
- дозвољени су истраживачки и конзерваторско-рестаураторски радови,
укључујући и оне чији је циљ презентација споменика, уз одобрење федералног
министарства надлежног за просторно уређење и стручни надзор надлежне
службе заштите насљеђа на нивоу Федерације Босне и Херцеговине;
- дозвољени су радови на санацији православне цркве св. Јована
Крститеља и индивидуалног стамбеног објекта;
- простор споменика биће отворен и доступан јавности, а може да се
користи у едукативне и културне циљеве;
- није дозвољено одлагање отпада.
IV
Изношење покретног насљеђа из тачке I став 2 ове одлуке (у даљњем
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.
У свом рјешењу о одобрењу привременог изношења Комисија утврђује
све услове под којима се то изношење може да изведе, рок за враћање у Босну
и Херцеговину, као и задужења појединих органа и институција за обезбјеђење
тих услова и о томе обавјештава Владу Федерације, надлежну службу
безбједности, царинску службу Босне и Херцеговине и јавност.
V
Стављају се ван снаге сви спроведбени и развојни просторно-плански
акти који су у супротности са одредбама ове одлуке.
VI
Свако а посебно надлежни органи Федерације Босне и Херцеговине,
кантона, градске и општинске службе суздржаће се од предузимања било
каквих радњи које могу да оштете национални споменик или доведу у питање
његову заштиту.
VII
Ова одлука доставиће се Влади Федерације, федералном министарству
надлежном за просторно уређење, федералном министарству надлежном за
културу, надлежној служби заштите насљеђа на нивоу Федерације Босне и
Херцеговине и општинском органу управе надлежном за послове урбанизма и
катастра ради спровођења мјера утврђених у тач. I - VI ове одлуке и надлежном
општинском суду ради уписа у земљишне књиге.

VIII
Саставни дио ове одлуке је образложење са пратећом документацијом
које је доступно на увид заинтересованим лицима у просторијама и на webстраници Комисије (http://www.aneks8komisija.com.ba).
IX
Даном доношења ове одлуке са Привремене листе националних
споменика Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ» број 33/02,
«Службени гласник Републике Српске» број 79/02, «Службене новине
Федерације БиХ» број 59/02 и «Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ» број
4/03) се брише национални споменик уписан под редним бројем 639.
X
Сходно члану V став 4 Анекса 8 Општег оквирног споразума за мир у
Босни и Херцеговини, одлуке Комисије су коначне.
XI
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
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