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У вези проблема који се односе на право запослених, припадника
националних мањина, да не раде у дане верских празника и то крсне славе и
Божића желимо да Вам укажемо на следеће:
Чланом 4 став 1 тачка 1 Закона о државним и другим празницима у
Републици Србији («Сл.гласник РС», бр. 43/2001 и 101/2007) је предвиђено да
запослени имају право да не раде у дане верских празника и то православци на
први дан крсне славе.
То значи да, на пример, запослени, припадници румунске националне
мањине, православци имају право да не раде на први дан крсне славе и то по
календару Румунске православне цркве (на пример Ђурђевдан 23. април, Велика
Госпојина 15. август, Свети Никола 6. децембар, Свети Стефан 27. децембар итд.)
на исти начин на који то право остварују Срби православци према календару
Српске православне цркве.
Тачка 2 истог члана прописује, између осталог, да католици и припадници
других хришћанских верских заједница имају право да не раде на први дан Божића,
према њиховом календару.
Под појмом «припадници других хришћанских верских заједница» треба
подразумевати, на пример, и припаднике Румунске православне цркве, Унијатске
цркве, Словачке евангелистичке цркве, Реформатске цркве, припаднике осталих
протестантских верских заједница итд.
Све те цркве и верске заједнице први дан Божића славе 25. децембра.
То значи да свим запосленима, припадницима националних мањина, који
припадају црквама и верским заједницама које први дан Божића славе 25. децембра
морате омогућити да тог дана не раде.

Из свих тих разлога Вам препоручујемо да запосленима, припадницима
националних мањина, омогућите да не раде у дане следећих верских празника, и
то: православци – на први дан крсне славе, 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, припадници исламске заједнице – на први дан Рамазанског
бајрама и први дан Курбанског бајрама, припадници јеврејске заједнице – на први
дан Јом Кипура.
Спровођење ове препоруке је обавезно.
Напомињемо да свако другачије поступање представља дискриминаторско
поступање кажњиво по члану 50 у вези члана 2 и 15 став 2 Закона о забрани
дискриминације («Сл. гласник РС», бр. 22/2009).
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