На основу члана 77 став 1 тачка ђ) Закона о архивској дјелатности ("Службени
гласник Републике Српске" број 119/08), Удружење архивских радника Републике
Српске, уз прибављену сагласност Министарства просвјете и културе, број 07.030-639/10 од 15. марта 2010. године, доноси
ПРАВИЛА
О КОНТИНУИРАНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
Члан 1.
Правилима о континуираном стручном усавршавању (у даљњем тексту:
Правила), прописују се поступак, услови и начин обавезне континуиране едукације,
сертификовања и обнављања сертификата за сва лица која:
а) обављају послове чувања, заштите, сређивања, одабирања, евидентирања и
давања на коришћење јавне документарне и архивске грађе ван архива (код ималаца);
б) рукују документарном грађом код понуђача услуга чувања документарне
грађе у дигиталном облику или су запослена код понуђача пратећих услуга захватања
или чувања документарне грађе у дигиталном облику.
Члан 2.
Лица из члана 1 ових правила дужна су да по положеном испиту стичу додатна
стручна знања из области утврђених Програмом стручног испита за раднике на
пословима заштите јавне документарне грађе ван архива.
Члан 3.
(1) Стручно знање лица из члана 1 ових правила се у току двије календарске
године по положеном испиту за раднике на пословима заштите јавне документарне
грађе ван архива оцјењује кредитним тачкама.
(2) Лице из члана 1 алинеја а) ових правила мора у току двије године да оствари
пет кредитних тачака из дјелокруга свог рада, а лице из алинеје б) истог члана пет
кредитних тачака, од чега три из дјелокруга свог рада.
Члан 4.
(1) Лица из члана 1 алинеја а) ових правила могу да од надлежног архива
затраже увјерење о стицању додатног стручног знања у току сарадње са надлежним
архивом.
(2) Ако оцијени да је лице из претходног става у току сарадње са надлежним
архивом задобило одређена знања из дјелокруга свог рада, надлежни архив ће му о
томе издати увјерење.
(3) На основу увјерења из става 2 овог члана, лицу из члана 1 алинеја а) ових
правила признаће се:
o три кредитне тачке уколико је ималац јавне документарне и архивске грађе у
претходне двије календарске године доставио архиву два пописa архивске
грађе или двије архивске књиге, односно једна кредитна тачка уколико је
архиву достављен један попис архивске грађе односно једна архивска књига;
o три кредитне тачке уколико надлежни архив у поступку стручног надзора
код имаоца јавне документарне и архивске грађе у претходне двије године
није констатовао недостатке или су недостаци отклоњени у остављеном
року;

o по једна кредитна тачка за свако издвајање безвриједног материјала
обављено у претходне двије године.
Члан 5.
(1) Лицу запосленом код понуђача услуга, ако оцијени да је ово лице у току
сарадње са архивом у протекле двије календарске године на плану заштите
документарне и архивске грађе показало или стекло одговарајућа знања са подручја
свог рада, архив ће издати потврду о сарадњи.
(2) На основу потврде из претходног става, лицу запосленом код понуђача
услуга признаће се три кредитне тачке.
Члан 6.
(1) Лица из члана 1 ових правила могу да додатна стручна знања стичу на
стручним савјетовањима, курсевима и другим облицима стручног оспособљавања које
организују архиви, Удружење архивских радника Републике Српске (у даљњем тексту:
Удружење) и друга правна лица регистрована за обављање ове дјелатности.
(2) Удружење најмање једном годишње доноси одлуку о томе на којим се
стручним савјетовањима, курсевима и другим облицима стручног оспособљавања могу
остварити кредитне тачке.
(3) Одлуку из претходног става Удружење доноси на приједлог Архива
Републике Српске, организатора или самих учесника стручних савјетовања, курсева и
других облика стручног оспособљавања.
(4) Одлука из става 2 овог члана темељиће се на извршеној процјени садржаја,
тематике, нивоа стручности предавача односно учесника, закључне провјере знања и
сличних мјерила.
(5) Додатна стручна знања из става 1 овог члана могу да се вреднују са једном
до двије кредитне тачке за свако појединачно учешће.
(6) Стручно оспособљавање на којем није обавезна поименична провјера
учесника може да се оцијени са највише 0,5 кредитне тачке.
Члан 7.
Лицу које је стекло стручно или научно звање у некој од области из алинеја а) и
б) члана 1 ових правила, признаће се двије кредитне тачке за подручје рада на којем је
стекло стручно или научно звање.
Члан 8.
(1) Ако лица из алинеја а) и б) члана 1 ових правила у року од двије календарске
године не остваре потребан број кредитних тачака, у даљњем року од једне године
морају да поново полажу стручни испит.
(2) Ако лица из става 1 овог члана и даље рукују јавном документарном и
архивском грађом, сматраће се да ималац односно стваралац ове грађе, понуђач услуга
чувања документарне грађе у дигиталном облику или понуђач пратећих услуга
захватања или чувања документарне грађе у дигиталном облику не испуњава услове из
члана 8 Закона о архивској дјелатности.
Члан 9.
(1) Лицу које је у периоду од двије године остварило број кредитних тачака
утврђен чланом 3 став 2 ових правила, Удружење издаје сертификат.
(2) Лица која се стручно усавршавају похађањем стручних савјетовања, курсева
и других облика стручног оспособљавања, дужна су да Удружењу доставе захтјев за

продужење сертификата, потврду о континуираном стручном усавршавању и доказ о
уплаћеној накнади за продужење сертификата.
Члан 10.
Удружење води евиденцију о стручном усавршавању лица из алинеја а) и б)
члана 1 ових правила.
Члан 11.
(1) У сврху вођења евиденције из претходног члана, лица из алинеја а) и б)
члана 1 ових правила дужна су да Удружењу доставе писане доказе о обављеном
стручном усавршавању.
(2) Писани докази из претходног става чувају се у досијеу кандидата, који се
устројава и води у складу са одредбом члана 28 став 2 Правилника о условима,
роковима и начину полагања стручног архивског испита, односно признавања и
стицања стручних архивских звања.
Члан 12.
(1) Лица која из оправданих разлога (због болести, породиљског одсуства, рада
у иностранству, незапослености и сл.) нису била у могућности да се континуирано
усавршавају у складу са одредбама ових правила, могу да Удружењу поднесу
образложен захтјев за продужење раздобља стручног усавршавања.
(2) Ако оцијени да је захтјев основан, Удружење ће, најдуже за годину дана,
продужити раздобље стручног усавршавања.
Члан 13.
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
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