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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ» број 17/08), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 11. редовној сједници 
одржаној 26. августа 2009. године, донијела је 

 
ЗАКОН 

 О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 1 
 
У Закону о архивској дјелатности («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» бројеви 44/04 и 
19/07) члан 35 мијења се и гласи: 
«(1) Службеници који обављају послове из члана 34 основног текста Закона морају имати 
положен стручни архивистички испит. 
«(2) Право на полагање стручног архивистичког испита стичу: 
- службеници са завршеном високом стручном спремом након годину дана рада на 
архивским или сличним пословима;  
- службеници са завршеном вишом стручном спремом након девет мјесеци рада на 
архивским или сличним пословима; 
- службеници са  завршеном средњом стручном спремом након шест мјесеци рада на 
архивским или сличним пословима. 
«(3) Службеници који немају положен стручни архивистички испит дужни су да га положе у 
року од деведесет (90) дана након стицања права из става 2 овог члана. 
«(4) Приправници који обављају архивистичке послове, стручни архивистички испит могу да 
полажу по истеку приправничког стажа у року из става 3 овог члана. 
«(5) Службенику из ставова 3 и 4 овог члана престаје радни однос уколико у наведеном року 
не положи стручни архивистички испит.» 
 

Члан 2 
 
Иза члана 35 додаје се нови члан 35а који гласи: 
 

«Члан 35а 
 
Као положен стручни архивистички испит признаје се и испит положен за високу, вишу и 
средњу стручну спрему на било ком нивоу власти пред надлежним органима управе у БиХ.» 
 

Члан 3 
 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 
дистрикта БиХ. 
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