
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине –
пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“
број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 40. редовној сједници одржаној
9. фебруара 2011. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1

У Закону о архивској дјелатности („Службени гласник Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине“, бројеви 44/04, 19/07 и 25/09) у члану 31 ставу 2 ријеч:
„Пододјељење“ замјењује се ријечима: „Служба за архив“.

Члан 2

Члан 35 мијења се и гласи:

„Члан 35

(1) Сви службеници запослени у Служби за архив дужни су имати положен
архивистички испит.
(2) Право на полагање архивистичког испита имају лица са:

a) високом стручном спремом, након годину дана рада на архивским или
сличним пословима;

b) вишом стручном спремом, након девет мјесеци рада на архивским
или сличним пословима;

c) средњом стручном спремом, након шест мјесеци рада на архивским
или сличним пословима.

(3) Приправници који након завршетка приправничког стажа на архивским или
сличним пословима наставе рад на неодређено вријеме, дужни су да положе
архивистички испит у року од дванаест (12) мјесеци од дана завршетка
приправничког стажа, у супротном им престаје радни однос.
(4) Одредба става 2 овог члана односи се и на волонтере.”
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Члан 3

У члану 35а иза ријечи: „се и“ додаје се ријеч: „архивистички“.

Члан 4

Иза члана 39 додаје се нови члан 39а који гласи:

„Члан 39а

(1) Изузетно од члана 35 става 1 овог закона, до почетка рада Службе за архив,
Одбор за запошљавање је дужан, у процесу селекције пријављених кандидата
на јавни конкурс расписан ради попуњавања радних мјеста неопходних за
почетак рада Службе за архив, да прихвати и пријаве кандидата који немају
положен архивистички испит као потпуне и одговарајуће.
(2) Радна мјеста из става 1 овог члана утврђују се посебним актом који доноси
градоначелник на предлог шефа Одјељења за јавни регистар.
(3) Лица која заснују радни однос на радном мјесту из става 1 овог члана дужна
су да положе архивистички испит у року од дванаест (12) мјесеци од дана
стицања права на полагање архивистичког испита, у супротном тим лицима
престаје радни однос.“

Члан 5

Досадашњи чланови 41 и 42 овог закона постају чланови 40 и 41.

Члан 6

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
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