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Комисија за очување националних споменика, на основи 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 6. до 8. новембра 2013. године донијела је
ОДЛУКУ
I
Историјска грађевина – Филијални храм Св. апостола Петра и Павла
у Грбавцима, општина Градишка, проглашава се националним спомеником
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: национални споменик).
Национални споменик се налази на простору означеном као к.ч. 1087,
посједовни лист број 353, к.о. Грбавци, општина Градишка, Република Српска,
Босна и Херцеговина.
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, 70/06 и 64/08).
II
Влада Републике Српске дужна дa обезбиједи правне, научне, техничке,
административне и финансијске мјере за заштиту, конзервацију и презентацију
националног споменика.
Комисија за очување националних споменика (у даљњем тексту:
Комисија) утврдиће техничке услове и обезбиједити финансијска средства за
израду и постављање информационе плоче са основним подацима о споменику
и одлуци о проглашењу добра националним спомеником.
III
У сврху трајне заштите националног споменика, на простору
дефинисаном у тачки I став 2 ове одлуке примјењују се сљедеће мјере заштите:
- допуштени су искључиво истраживачки и конзерваторско-рестаураторски
радови, радови на текућем одржавању, укључујући и оне радове који
имају за циљ одрживу употребу, презентацију споменика, уз одобрење
министарства надлежног за просторно уређење Републике Српске и
стручни надзор надлежне службе заштите наслијеђа на нивоу Републике
Српске;
- није дозвољено извођење радова који би могли утјецати на измјену
подручја, као ни постављање привремених објеката или сталних
структура чија сврха није искључиво заштита и презентација националног
споменика;
- неопходно извршити уклањање новоизграђеног тријема.

IV
Стављају се ван снаге сви спроведбени и развојни просторно-плански
акти у дијелу у коме 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 Републике Српске, надлежној служби
заштите наслијеђа на нивоу Републике Српске и општинском органу управе
надлежном за послове урбанизма и катастра, ради проведбе мјера утврђених у
тач. II–V ове одлуке, те надлежном општинском суду ради уписа у земљишне
књиге.
VII
Саставни дио ове одлуке је образложење са пратећом документацијом,
које је доступно на увид заинтересованим особама у просторијама и на wебстраници Комисије (http://www.kons.gov.ba).
VIII
Према 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 наредног дана од дана објаве у "Службеном
гласнику БиХ".
Ову одлуку Комисија је донијела у сљедећем саставу: Zeynep Ahunbay,
Martin Cherry, Амра Хаџимухамедовић, Дубравко Ловреновић и Љиљана Шево.
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