
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 БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 25. редовној сједници одржаној 25. маја 2022. године, усваја ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ 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 34/19, 2/21 и 6/21), члан 124а мијења се и гласи: „Члан 124а (Привремени премјештај уз сагласност радника)  (1) Радник може, уз дату писмену сагласност, бити привремено премјештен на друго радно мјесто, на исте или сличне послове, уколико испуњава услове тог радног мјеста на које се премјешта.  (2) Радник који је на пробном раду не може се привремено премјестити на друго радно мјесто.  (3) Привремени премјештај радника врши се у случају привременог повећања обима посла или замјене одсутног радника, као и у случају када је радно мјесто упражњено. (4) Изузетно од става 1 овог члана радник се може привремено премјестити на друго радно мјесто веће сложености послова, уколико испуњава услове у погледу степена и врсте стручне спреме уз услов да је дуже од пет (5) година непрекидно запослен код послодавца.   (5) Радник из става 4 овог члана не може се привремено премјестити на друго радно мјесто уколико за то радно мјесто не испуњава посебне услове.  (6) Изузетно, радник се може, уз његов пристанак, привремено премјестити на радно мјесто ниже сложености послова, за које испуњава утврђене услове.  (7) Радник може бити привремено премјештен на друго радно мјесто, с тим што премјештај не може трајати дуже од дванаест (12) мјесеци, изузев уколико радник пристаје на дужи премјештај док се не изврши попуњавање тог радног мјеста, односно до повратка одсутног радника или престанка повећаног обима посла. (8) Одлуку о привременом премјештају доноси послодавац.”  Члан 2 Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.  Број: 01-02-2450/22 Брчко, 25. маја 2022. године                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Мр сц. Синиша Милић 


