''Службени лист општине Шабац'', бр. 18/91

ОДЛУКA
о проглашавању јеврејског гробља у Шапцу
за културно добро - споменик културе
Члан 1.
Јеврејско гробље у Шапцу, засновано у друтој половини 19 века, које се налази на
катастарским парцелама бр. 3219/2, 3173/2 и 3172/1 и на деловима парцела бр. 3172/2,
3171/1, 3213/2 и 3208. бр. земљишнокњижног улошка 112 у друштвеној својини чији је
корисник Јеврејска црквена школска општина у Шапцу, проглашава се за КУЛТУРНО
ДОБРО-СПОМЕНИК КУЛТУРЕ.
Члан 2.
Границе заштићене околине овог културног добра, чине одговарајући делови
магистралног пута Шабац-Београд и обилазне траке пута за искључивање са
магистралне наспрам парцеле бр. 3219/2, 3173/2, 3172/1, 3172/2, 3171/1, 3213/2 и 3208.
Члан 3.
Сопственик, односно носилац права у погледу коришћења управљања и
располагања културним добром, има права, обавезе и одговорности утврђене Законом о
заштити културних добара.
Члан 4.
Сопственик, односно носилац права коришћења има нарочито следеће обавезе и
одговорности:
1. Не сме да користи или употребљава културно добро у сврхе које нису у складу
са његовом природом, наменом и значајем, на начин који може навести до оштећења
културног добра;
2. Не сме да раскопава, руши, преправља, презиђује, преуређује или врши било
какве радове који могу нарушити својсту културног добра;
3. Дужан је да са изузетном пажњом чува и одржава културно добро и спроводи
утврђене мере заштите, да неодложно обавештава Завод за заштиту споменика културе у
Крагујевцу о свим правним и физичким променама насталим у вези са културним
добром, да дозволи научна и стручна истраживања, техничка и друга снимања, као и
извођење мера техничке заштите на културном добру, у складу са одредбама Закона, да
обезбеди доступност културног добра јавности.
Члан 5.
Скупштина општине Шабац може утврдити посебне мере заштите и начин
коришћења културног добра из члана 1. ове Одлуке, у складу са Законом о заштити
културних добара.
Члан 6.
Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу извршиће упис културног
добра из члана 1. ове Одлуке у регистар културних добара.

Члан 7.
Општински суд у Шапцу забележиће у земљишне књиге упис културног добра из
чл. 1. ове Одлуке у регистар културних добара на основу представке које му достави
Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Шабац''.

