
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština 

Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2012. 

godine, i na 28. sjednici Doma naroda, održanoj 16. aprila 2013. godine, usvojila je 

 

ZAKON 
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O RADU U 

INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE 

 

Član 1. 

U Zakonu o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 

26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), u članu 17. stav 1. tačka c) iza riječi "porodiljskog" dodaju se 

riječi: "i roditeljskog". 

 

Član 2. 

U članu 26. stav 3. iza riječi "porodiljskog" dodaju se riječi: "i roditeljskog". 

 

Član 3. 

Član 37. mijenja se i glasi: 

"Član 37. 

1. Roditelji djeteta mogu se sporazumjeti da odsustvo ili dio odsustva iz člana 36. stav 1. 

ovog zakona, nakon isteka 60 dana od dana rođenja djeteta, umjesto majke nastavi 

koristiti otac djeteta. 

2. Otac djeteta može koristiti neiskorišteno pravo žene iz člana 36. stav 1. ovog zakona u 

slučaju: smrti majke djeteta, ako majka napusti dijete ili ako je iz opravdanih razloga 

spriječena da koristi to pravo". 

 

Član 4. 

U članu 42. stav 1. iza riječi "porođajnog" dodaju se riječi: i "roditeljskog".  

U istom stavu iza riječi "porodiljskog" dodaju se riječi: "i roditeljskog". 

 

Član 5. 

U članu 50. stav 4. tačka k) iza riječi "porodiljsko" dodaju se riječi: "i roditeljsko".  

 

Član 6. 

U članu 102. stav 1. tačka j) iza riječi: "porodiljskog dopusta" dodaju se riječi: "i prava 

roditelja za vrijeme trajanja roditeljskog odsustva". 

 

Član 7. 

U članu 104. stav 2. iza riječi "porodiljskog" dodaju se riječi: " i roditeljskog". 

 

Član 8. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 

BiH". 
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