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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине –
пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 38. редовној сједници одржаној 23. јула 2014.
године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1
У Закону о раду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“, бројеви 19/06, 19/07, 25/08 и 20/13), у члану 45 став 1 мијења се и
гласи:
„(1) За вријеме трудноће, порођаја и његе дјетета, жена има право на породиљско
одсуство у трајању од дванаест (12) мјесеци непрекидно, а за близанце, треће и
свако сљедеће дијете, у трајању од осамнаест (18) мјесеци непрекидно. Накнада
плате за вријеме породиљског одсуства остварује се на терет буџета Брчко
дистрикта БиХ, под условом да су уплаћивани доприноси за пензијско и
здравствено осигурање.“
Иза става 2 овога члана додаје се нови став 3 који гласи:
„(3) Право на породиљско одсуство из става 1 овог члана у погледу дужине трајања
истог, односи се на жену која, у моменту ступања на снагу овог закона, већ користи
право на породиљско одсуство.“
Досадашњи ставови 3 и 4 постају ставови 4 и 5.
Члан 2
У члану 47 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Жена, након истека породиљског одсуства, има право да ради половину пуног
радног времена, до:
a) дванаест (12) мјесеци живота дјетета;
b) осамнаест (18) мјесеци живота:
1) близанаца;
2) трећег и
3) сваког сљедећег дјетета.“
Члан 3
У члану 48 став 1 мијења се и гласи:
„(1) Ако је дјетету, према налазу здравствене установе или љекара, потребна појачана
брига и њега након истека породиљског одсуства из члана 45 става 1 овог закона,

један од родитеља има право да ради половину редовног радног времена на
радном мјесту док дијете не наврши двије године живота.“
Члан 4
У члану 111 ставу 1 тачка 18 мијења се и гласи:
„18. запосленој мајци, односно оцу дјетета не омогући да ради половину пуног радног
времена у складу с чланом 47 овога закона.“
Члан 5
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
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