
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516      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 7. редовној сједници одржаној 28. априла 2021. године,  усваја   ЗАКОН  О ДОПУНИ ЗАКОНА О РАДУ БРЧКО ДИСТРИКТА  БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   Члан 1  У Закону о раду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 34/19) иза члана 124 додају се нови чланови 124а и 124b који гласе:  „Члан 124а (Привремени премјештај у случају замјене одсутног радника)  (1) Радник може, по потреби послодавца, бити привремено премјештен на друго радно мјесто, исте или приближне сложености послова. (2) Привремени премјештај радника врши се у случајевима замјене одсутног радника, као и у случају када је радно мјесто упражњено. (3) Изузетно се радник, уз његов пристанак, може привремено распоредити на радно мјесто ниже сложености послова, за које испуњава прописане услове. (4) Упражњено радно мјесто може се попунити привременим премјештајем на период најдуже до дванаест (12) мјесеци, изузев уколико радник пристаје на дужи премјештај док се не изврши попуњавање тог радног мјеста, односно до повратка одсутног радника.  (5) Послодавац доноси одлуку о привременом премјештају у случају замјене одсутног радника.  „Члан 124b (Утврђивање плате за привремени премјештај) Плата радника који обавља послове који су му додијељени премјештајем, утврђује се одлуком о привременом премјештају, у складу с висином плате и другим материјалним давањима за радно мјесто на које је премјештен, изузев у случајевима када је та плата нижа од плате коју је имао на свом радном мјесту када радник остварује право на висину плате и друга материјална давања свог радног мјеста на које је примљен.„  Члан 2 Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.  Број: 01-02-2005/21 Брчко, 28. априла 2021. године                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Мр сц. Синиша Милић 


