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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта
БиХ, на 16. редовној сједници одржаној 24. јула 2013. године, усваја

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1
У Закону о раду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине", бројеви 19/06, 19/07 и 25/08) кроз
цијели текст Закона ријечи: "Инспектор за рад у Брчко дистрикту БиХ", "инспектор за
рад у Дистрикту" и "инспектор за рад и радне односе" у различитим падежима
замјењују се ријечима: "инспектор рада" у одговарајућим падежима.
Члан 2
У члану 9 ријеч: "запослењу" замјењује се ријечју: "раду".
Члан 3
Иза члана 15 додају се нови чланови 15а и 15b који гласе:
"Члан 15а
(1) Уговор о раду из члана 14 овог закона може се закључити и ради обављања
послова ван просторија послодавца.
(2) Уговор о раду из става 1 овог члана, поред података из члана 14 овог закона,
садржи:
a) начин организовања рада ван просторија послодавца;
b) начин вршења надзора над радом запосленога;
c) начин и услове коришћења средстава за рад запосленога и утврђивање накнаде
за њихову употребу;
d) накнаду других трошкова рада;
e) друга права и обавезе.
(3) Послодавац може уговорити послове ван својих просторија који нису опасни или
штетни по здравље запосленога и других лица и не угрожавају радну средину.

„Члан 15b
(1) Уколико дође до промјене послодавца у случајевима из члана 90 овог закона, права
и обавезе из уговора о раду из члана 14 овог закона закључене с претходним
послодавцем, преносе се на новог послодавца, уколико је запослени с тим сагласан.
(2) Нови послодавац и запослени могу отказати уговор о раду на начин и у роковима
који су одређени уговором о раду закљученим с претходним послодавцем."
Члан 4
Иза члана 17 додаје се члан 17а који гласи:
"Члан 17а
(1) Директор или лице којем је послодавац повјерио обављање одређених послова у
вези са управљањем, вођењем послова или руковођењем процесом рада, може
обављати повјерене послове за послодавца са заснивањем и без заснивања радног
односа у складу с менаџерским уговором.
(2) Менаџерским уговором из става 1 овог члана регулише се право на накнаду за рад,
као и друга међусобна права, обавезе и одговорности директора, односно лица из
става 1 овог члана и послодавца.
(3) Менаџерски уговор из става 1 овог члана у име послодавца закључује орган који је
одређен актом послодавца."
Члан 5
У члану 22 додаје се нови став 2 који гласи:
"(2) Послодавац је дужан да води дневну евиденцију о присутности запосленога на
раду."
Члан 6
У члану 25 став 3 мијења се и гласи:
"(3) Запослени може, на захтјев послодавца, уз дату писмену сагласност запосленог,
радити прековремено још највише до десет (10) сати седмично, а највише три стотине
(300) сати у току календарске године.".
Члан 7
Иза члана 28 додаје се члан 28а, који гласи:
„Члан 28а
(1) Запослени који је закључио уговор о раду с пуним радним временом у смислу члана
22 овог закона може, без сагласности послодавца, закључити уговор о раду са још
једним послодавцем за рад до половине пуног радног времена, под условом да се
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радно вријеме запосленога код тих послодаваца не подудара и да се не ради о
обављању послова из члана 65 овог закона.
(2) Запослени који је закључио уговор о раду из става 1 овог члана дужан је да у року
од осам (8) дана о томе писано обавијести послодавца с којим има закључен уговор
о раду с пуним радним временом.
(3) Запослени који је закључио уговор о раду с пуним радним временом у смислу члана
22 овог закона може, уз претходну сагласност послодавца, закључити уговор о раду
с још једним послодавцем за рад до половине пуног радног времена, под условом да
се радно вријеме запосленога код тих послодаваца не подудара и ако се ради о
обављању послова из члана 65 овог закона.
(4) Уговор из става 3 овог члана запослени може закључити и с послодавцем с којим је
закључио уговор о раду с пуним радним временом.“
Члан 8
Члан 33 мијења се и гласи:
"Члан 33
(1) Запослени који први пут заснује радни однос или који има прекид рада између два
радна односа дужи од осам (8) дана, стиче право на годишњи одмор након шест (6)
мјесеци непрекидног рада.
(2) Ако запослени није стекао право на годишњи одмор у складу са ставом 1 овог
члана, има право на најмање један дан годишњег одмора за сваки навршени мјесец
дана рада, у складу с колективним уговором, правилником о раду и уговором о
раду.
(3) Одсуство с рада због болести, повреде, породиљског одсуства или неког сличног
одсуства које није условљено вољом запосленог, не сматра се прекидом рада."
Члан 9
У члану 34 став 3 мијења се и гласи:
"(3) При утврђивању трајања годишњег одмора радна седмица се рачуна као пет (5)
радних дана."
Члан 10
У члану 35 ставови 2 и 3 мијењају се и гласе:
"(2) Послодавац доноси писану одлуку којом запосленом одобрава право на корићење
годишњег одмора, утврђује број дана и вријеме коришћења годишњег одмора.
(3) Послодавац је дужан да запосленом омогући да неискоришћени дио годишњег
одмора из претходне године искористи најдаље до краја јуна наредне календарске
године."
Иза става 3 овог члана додаје се нови став 4 који гласи:

3

"(4) Ако запослени, који је испунио услов за стицање права на коришћење годишњег
одмора, а није у цјелини или дјелимично искористио годишњи одмор у календарској
години због привремене неспособности за рад или породиљског одсуства, има право тај
одмор користити послије престанка наведених околности."
Члан 11
У члану 36 додаје се нови став 3 који гласи:
„(3) Изузетно од става 2 овог члана, у случају престанка уговора о раду, послодавац
може запосленом исплатити накнаду за дане неискоришћеног годишњег одмора, ако се
послодавац и запослени о томе споразуме.“
Члан 12
У члану 38 ставу 1 ријечи: „мада запослени не стиче никакве бенефиције по том
основу“ бришу се.
Иза става 1 овог члана додаје се нови став 2 који гласи:
"(2) За вријеме одсуства из става 1 овог члана права и обавезе запосленог које се стичу
на раду и по основу рада, мирују."
Досадашњи став 2 постаје став 3.
Члан 13
У члану 45 додаје се нови став 4 који гласи:
"(4) Жена која користи породиљско одсуство има право да се по истеку тог одсуства
врати на послове на којима је радила или да се распореди на друге послове у складу са
стручном спремом и радним способностима које посједује."
Члан 14
У члану 58 додаје се нови став 2 који гласи:
"(2) Најнижа плата у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине, као основ за потраживање
запосленог у стечајном поступку, утврђује се у висини најнижих плата у ентитетима
Босне и Херцеговине на које се плаћају доприноси."
Досадашњи ставови 2 и 3 постају ставови 3 и 4.

Члан 15
У члану 60 додаје се став 2 који гласи:
"(2) Повећана плата из става 1 овог члана не може износити мање од 30% у односу на
плату за исти број сати рада у редовном радном времену.
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Члан 16
У члану 72 тачка 3 мијења се и гласи:
"3. кад запослени испуни услове за стицање права на пензију према прописима о
пензијско-инвалидском осигурању ентитета Босне и Херцеговине, уколико се
послодавац и запослени другачије не договоре;".
Тачка 4 овог члана мијења се и гласи:
"4. даном достављања послодавцу правоснажног рјешења о потпуном утврђивању
губитка радне способности;".

Члан 17
У члану 73 иза ријечи: "ако је послодавац", додају се ријечи: "најмање петнаест (15)
дана прије давања отказа".
У тачки 1 овог члана ријеч: "расподијелити" замјењује се ријечју: "распоредити".
Иза става 1 овог члана додаје се став 2 који гласи:
"(2) Послодавац не може запосленом отказати уговор о раду у складу са ставом 1
тачком 1 овог члана, за вријеме трудноће, породиљског одсуства, родитељског одсуства
и скраћеног рада ради његе дјетета."

Члан 18
Иза члана 74 додаје се члан 74а који гласи:
"Члан 74а
Тежом повредом из члана 74 става 1 сматрају се:
1. одбијање запосленога да извршава своје радне обавезе одређене уговором о раду;
2. крађа, намјерно уништење, оштећење или незаконито располагање средствима
послодавца, као и наношење штете трећим лицима коју је послодавац дужан да
надокнади;
3. злоупотреба положаја, с материјалним или другим штетним посљедицама за
послодавца;
4. насилничко понашање према послодавцу, другим запосленима и трећим лицима за
вријеме рада;
5. одавање пословне или службене тајне;
6. намјерно онемогућавање или ометање других запослених да извршавају своје радне
обавезе, чиме се ремети процес рада код послодавца;
7. коришћење алкохолних пића или дрога за вријеме радног времена;
8. неоправдан изостанак с посла у трајању од три дана у једној календарској години;
9. давање нетачних података и доказа о чињеницама битним за закључење уговора о
раду;
10. насиље по основу дискриминација из члана 4 става 1 овог закона;
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11. свако друго понашање запосленог којим се наноси штета интересима послодавца
или из којег се основано може закључити да даљи рад запосленог код послодавца не
би био могућ."
Члан 19
У члану 75 ставу 3 ријечи: "петнаест (15)" замјењују се ријечима: "тридесет (30)".

Члан 20
Члан 81 мијења се и гласи:
"Члан 81
(1) Послодавац је обавезан да исплати запосленом накнаду плате и призна остала права
као да је радио до истека отказног рока.
(2) Ако суд донесе правоснажну пресуду којом је утврђено да је отказ незаконит, може
обавезати послодавца да:
a) врати запосленог на послове на којима је радио или да га распореди на послове у
складу са стручном спремом и радним способностима које посједује;
b) исплати накнаду штете у висини изгубљених плата и других примања које би
запослени добио да је радио, умањене за износ прихода које је остварио по
основу рада послије престанка радног односа;
c) уплати обавезне доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено
осигурање, осигурање за дјечју заштиту као и осигурање од незапослености.
(3) Запослени може до закључења главне расправе на суду захтијевати да се не врати на
посао.
(4) Ако суд донесе правоснажну пресуду којом је утврђено да је запосленом незаконито
престао радни однос у случају из става 3 овог члана, послодавац је дужан да
запосленом исплати:
a) накнаду штете, у износу од највише осамнаест (18) плата које би запослени
остварио да је радио, имајући у виду вријеме проведено на раду, године живота
запосленог и број издржаваних чланова породице;
b) отпремнину у складу са законом, колективним уговором, правилником о раду
или уговором о раду;
c) друге накнаде у складу са законом, колективним уговором, правилником о раду
или уговором о раду.
(5) Послодавац може до окончања главне расправе на суду захтијевати да се запослени
не врати на рад, ако постоје околности које оправдано указују да наставак радног
односа запосленог није могућ.
(6) У случају из става 5 овог члана послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду
штете у двоструком износу од износа утврђеног ставом 4 тачком а) овог члана.
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(7) Запослени, који оспорава отказивање уговора о раду, може тражити да суд донесе
привремену мјеру враћања на посао до окончања судског поступка.

Члан 21
У члану 88 став 4 мијења се и гласи:
"(4) Тужбу за заштиту права запослени може поднијети у року од једне (1) године од
дана сазнања за повреду права, а најдаље у року од три (3) године од дана учињене
повреде."
Члан 22
Члан 96 мијења се и гласи:
"Члан 96
(1) Учесници у закључивању колективног уговора на нивоу Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине су:
a) Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине;
b) Синдикат Брчко дистрикта Босне и Херцеговине;
c) Удружење послодаваца Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
(2) Колективним уговором из става 1 овог члана утврђују се основи за ближе
уређивање права и обавеза запослених.“
Члан 23
Члан 109 мијења се и гласи:
"Члан 109
(1) За обављање привремених и повремених послова може се закључити уговор о
обављању привремених и повремених послова, под условом да:
a) су привремени и повремени послови утврђени у закону, подзаконском акту,
колективном уговору или правилнику о раду;
b) не представљају послове за које се закључује уговор о раду на одређено или
неодређено вријеме са пуним или непуним радним временом;
c) не трају дуже од деведесет (90) дана у току календарске године.
(2) Уговор из става 1 овог члана садржи одредбе о послу ради чијег се извршења
закључује уговор, рокове за отпочињање и извршење посла, услове и начин
његовог извршења, као и о висини, року и начину исплате награде за извршени
посао.
(3) Поред права на накнаду за извршени посао, извршилац посла по уговору, уколико
посао обавља у радним просторијама послодавца, има право и на осигурање за
случај повреде на раду."
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Члан 24
У члану 110 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се послодавац – правно
лице за прекршај:
1. ако послодавац не поступи у складу с чланом 3 овог закона;
2. ако ставља у неповољнији положај лице које тражи запослење или запосленога,
као што је одређено чланом 4 овог закона;
3. ако закључи уговор о раду са лицем које није навршило петнаест (15) година
живота (члан 10 став 1 овог закона);
4. ако запосли малољетника, а да нису испуњени услови из члана 10 става 2 овог
закона."
Члан 25
У члану 111 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 7.000,00 КМ казниће се послодавац – правно
лице за сваки прекршај прописан овим законом, ако:
1. запосленом не уручи писани уговор о раду у складу с чланом 14 ставом 2 овог
закона;
2. закључи уговор о раду који не садржи податке прописане чланом 14 ставом 4 овог
закона;
3. упути запосленог на рад у иностранство, а уговор о раду не садржи податке
прописане чланом 15 овог закона или поступи супротно члановима 15а и 15b;
4. од запосленог тражи податке који нису у непосредној вези с радним односом
(члан 16 овог закона);
5. користи податке о запосленом на начин противан члану 17 овог закона;
6. ако поступи супротно члану 19 или члану 20 овог закона;
7. ако поступи супротно члану 21 овог закона;
8. закључи уговор о раду у којем је пуно радно вријеме уговорено у трајању дужем
од прописаног чланом 22 ставом 1 овог закона;
9. не води дневну евиденцију о присутности запосленог на раду (члан 22 став 2 овог
закона);
10. од запосленог захтијева да на пословима на којима се уз примјену мјера заштите
на раду није могуће заштитити од штетних утицаја, ради дуже од скраћеног
радног времена одређеног у члану 24 овог закона;
11. од запосленог захтијева да ради супротно члановима 25 и 26 овог закона;
12. малољетном запосленом нареди ноћни рад супротно члану 28 закона;
13. запосленом не омогући право на паузу у току радног времена, коришћење дневног
и седмичног одмора, годишњег одмора, или захтијева од запосленог да прихвати
надокнаду умјесто коришћења годишњег одмора, плаћено и неплаћено одсуство
или супротно члановима 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 и члану 38 ставовима 2 и 3
овог закона;
14. запосли жену на пословима у руднику противно члану 42 овог закона;
15. одбије да запосли трудницу, откаже јој уговор о раду, или јој повјери друге
послове супротно члану 43 или члану 44 овог закона;
16. ако поступи супротно члану 45 овог закона;
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17. оцу дјетета, односно усвојиоцу, не омогући коришћење права из члана 46 овог
закона;
18. запосленој мајци, односно оцу дјетета до једне 1 године старости не омогући да
ради половину пуног радног времена у складу с чланом 47 овог закона;
19. једном од родитеља, односно усвојиоцу дјетета не омогући да користи права под
условима прописаним члановима 48, 50, 51 и 52 овог закона;
20. онемогући жени да одсуствује с посла у складу с чланом 49 овог закона;
21. отпусти запосленог који је претрпио повреду на раду или је оболио од
професионалне болести (члан 53 овог закона);
22. забрани повратак на посао запосленом који се опоравио од повреде или болести
узроковане на радном мјесту, или спречава запосленог, који није у могућности да
обавља такве послове, да добије могућност рада на радном мјесту за које је
способан (члан 55 став 1 и став 2 овог закона);
23. ускрати право запосленом на стручно образовање, оспособљавање и усавршавање
(члан 55 став 3 овог закона);
24. откаже уговор о раду запосленом код којег постоји смањена радна способност или
непосредна опасност од настанка инвалидности супротно члану 56 овог закона;
25. исплати плату мању од утврђене колективним уговором, правилником или
уговором о раду или плату не исплаћује у новцу (члан 58 став 3 и став 4 овог
закона);
26. не исплати плату у року утврђеном колективним уговором, правилником или
уговором о раду и не уручи писмени обрачун плате запосленом (члан 59 став 1 и
став 2 овог закона);
27. ако не исплати повећану плату у складу с чланом 60;
28. редовно не исплаћује запосленом накнаду плате у складу с чланом 61 ставом 1,
ставом 3 и ставом 4 овог закона;
29. послодавац своје потраживање према запосленом наплати супротно члану 62 овог
закона;
30. уговор о раду оконча супротно члану 72 овог закона;
31. откаже уговор о раду супротно члану 73 ставу 1 и ставу 2 овог закона;
32. не омогући запосленом да изнесе своју одбрану (члан 76 овог закона);
33. поступи супротно члану 78 овог закона;
34. не уручи отказ запосленом у писаној форми (члан 79 овог закона);
35. не испуни обавезе према запосленом из члана 81 овог закона;
36. не консултује се с вијећем запослених или са синдикатом у складу с чланом 83
овог закона;
37. не изврши консултације у складу с чланом 84 ставом 1 и ставом 2 овог закона;
38. закључи уговор о раду с другим запосленим (члан 84 став 3 овог закона);
39. онемогући или покуша онемогућити инспектора рада у спровођењу надзора (члан
104 овог закона);
40. одбије да запосленом врати радну књижицу (члан 107 став 3 овог закона);
41. поступи супротно одредбама члана 108 овог закона;
42. поступи супротно члану 109 овог закона;
43. у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона не усклади
правилник о раду (члан 113 овог закона);
44. запосли друго лице супротно члану 114 ставу 2 овог закона."
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Члан 26
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Број: 01-02-151/13
Брчко, 24. јула 2013. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Ђорђа Којић
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