Bosna i Hercegovina
Komisija za o~uvawe
nacionalnih spomenika

Bosna i Hercegovina
Komisija/ Povjerenstvo za očuvanje
nacionalnih spomenika

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 1. до 7. јула 2003.
године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Мјесто и остаци градитељске цјелине Арнаудије џамије
(Џамије Хасана дефтердара или Дефтердарије џамије) у Бања Луци
проглашава се националним спомеником Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: национални споменик).
Национални споменик се састоји од мјеста на коме се налазила
џамија и остатака објекта џамије, турбета, мунаре акшам-таш, камене
чесме, харема са нишанима и дворишта, улазног објекта у комплекс, са
припадајућим каменим зидовима који ограђују градитељску цјелину.
Национални споменик обухвата земљиште означено као к.ч. бр.
4560 и 4561 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 29/2, 29/3 и 29/4,
уписани у з.к. уложак број 815 (стари премјер), к.о. Бања Лука, општина
Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина.
На национални споменик примјењују се мјере заштите и
рехабилитације, 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 (“Службене
новине Републике Српске”, број 9/02).
II
Vлада Републике Српске дужна је да обезбиједи правне, научне,
техничке, административне и финансијске мјере за заштиту,
конзервацију, презентацију и рехабилитацију националног споменика.
Vлада Републике Српске дужна је да обезбиједи финансијске и
техничке услове за израду техничке документације за рехабилитацију
националног споменика.
Комисија за очување националних споменика (у даљем 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.
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III
У циљу трајне заштите националног споменика, утврђују се
сљедеће мјере заштите, које се односе на простор дефинисан у тачки I
став 3. ове одлуке:
градитељска цјелина Арнаудије или Дефтердарија џамије у
Бања Луци са свим припадајућим објектима и харемом биће
реконструисани на изворној локацији, у изворном облику, исте
величине, од истог или истоврсног материјала, примјеном истих
технолошких приступа у највећој могућој мјери, а на основу
документације о њеном изворном облику који је саставни дио
ове одлуке;
сви уломци џамије, који су остали након рушења на простору
градитељске цјелине, или нађени на сусједним парцелама или
на депонији у Рамићима, гдје су одвежени након рушења, а
односе се на аутентични објекат, биће снимљени, конзервисани
и поново уграђени у џамију методом анастилозе;
сви уломци који су нађени, а које, с обзиром на степен
оштећења или из других оправданих разлога, није могуће
уградити, биће презентовани на одговарајући начин у склопу
градитељске цјелине;
прије почетка реконструкције потребно је извршити откопавање
површинских слојева земље у циљу проналажења оригиналних
темељних зидова, те извршити детаљно снимање, санацију и
консолидацију оригиналних дијелова темеља и зидова;
сав искористиви материјал изворних објеката који је нађен
потребно је уградити у припадајуће објекте градитељске
цјелине, а дијелове који недостају, а за које постоји
документација, урадити од материјала истоврсног или сличног
изворном, методом репристинације;
све дијелове за које не постоји поуздана документација
ријешити у склопу пројекта на начин којим ће се обезбиједити
читљивост њиховог интерполисања;
извршити санацију башлука који су оштећени у харему;
двориште унутар комплекса поплочати каменим плочама.
IV
Стављају се ван снаге сви спроведбени и развојни просторноплански 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 да доведу у питање
његову заштиту и рехабилитацију.
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VI
Ова одлука доставиће се Vлади Републике Српске, министарству
надлежном за просторно уређење Републике Српске, надлежној служби
заштите наслијеђа на нивоу Републике Српске, општинским органима
управе надлежним за послове урбанизма и катастра, ради спровођења
мјера утврђених у тач. II - V 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
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 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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