
 

 

 

На основу члана 4. став 8.,Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник Републике Србије” број 21/2016, 

113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), члана 192. Закона о раду („Сл.гласник 

Републике Србије“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017 и 

95/2018-аут.тумачење) и члана 4. Закона о државним и другим празницима у Републици 

Србији („Сл.гласник Републике Србије“ број 43/2001, 101/2007 и 92/2011) ВД Начелник 

Општинске управе општине Ражањ, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о изјашњавању запослених о коришћењу верских празника 

 

Члан 1. 

 

Запослени има право у складу са законом и општим актом послодавца да не ради на 

дан верског празника. 

 

Запослени је дужан да се благовремено изјасни који ће дан у који пада одређени 

верски празник прописан Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 

користити. 

 

Под верским празницима у смислу ове одлуке подразумевају се верски празници из 

члана 4. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, када запослени имају 

право да не раде, и то: 

1) православци - на први дан крсне славе; 

2) католици и припадници других хришћанских верских заједница - на први дан Божића и у 

дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса, према 

њиховом календару; 

3) припадници исламске заједнице - на први дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског 

бајрама; 

4) припадници јеврејске заједнице - на први дан Јом Кипура. 

 

Остали верски празници који се сматрају нерадним за све грађане Републике Србије 

нису предмет уређења ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 

Сви запослени који заснују радни однос код послодавца после ступања на снагу ове 

одлуке дужни су да се сваке календарске године изјасне у смислу члана 1. ове одлуке, 

подношењем захтева о одсуству за верски празник на прописаном обрасцу послодавца 

најмање 8 дана пре дана у који пада верски празник на који неће радити. 

Запослени који су засновали радни однос код послодавца пре ступања на снагу ове 

одлуке, дужни су да се сваке календарске године изјасне у смислу члана 1. ове одлуке, 

подношењем захтева о одсуству за верски празник на прописаном обрасцу послодавца 

најмање 8 дана пре дана у који пада верски празник на који неће радити, осим за 2022. 

годину када рок може бити и краћи. 

Изузетно од претходних одредаба Начелник Општинске управе као лице овлашћено 

да одлучује о правима обавезама и одговорностима запослених може одобрити коришћење 

одсуства за верски празник и каснијим подношењем захтева уколико запослени из 

оправданих околности није могао да поднесе захтев у року. 

Образац Захтева о одсуству за верски празник биће доступан запосленима и могу га 

добити у Одсеку за општу управу, послови радних односа запослених и послови управљања 

људскм ресурсима, а подноси се Начелнику Општинске управе у писаним-штампаном 

облику или електронским путем. 

О захтеву запосленог послодавац доноси решење. 
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Члан 3. 

 

О данима у који пада верски празник на који запослени неће радити води се 

евиденција. 

 

Члан 4. 

  

Запослени може променити своју одлуку о верском празнику на који неће радити 

подношењем захтева у којем ће се изјаснити о другом празнику на који неће радити 

најкасније у року од 8 дана пре дана у који пада тај други верски празник. 

 

Члан 5. 

 

Запослени на дан у који пада верски празник на који неће радити има право на 

накнаду зараде у складу са законом и општим актом послодавца. 

Запослени који се изјаснио о верском празнику на који неће радити у смислу ове 

одлуке, а који супротно својој одлуци и без договора са послодавцем дође да ради на тај дан 

нема право на увећану зараду у складу са законом. 

 

Члан 6. 

 

С обзиром на то да послодавац има законску обавезу да запосленом, на његов захтев, 

омогући да не ради на дан верског празника утврђених законом обрада тих података 

допуштена је у смислу Закона о заштити података о личности па, сходно томе, прибављање 

пристанка запосленог ради обезбеђења правног основа за обраду није потребно. 

 

Члан 7. 

 

Ова одлука се објављује на огласној табли даном доношења. 

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 
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