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      ПРЕДМЕТ: Обавештење о коришћењу дела годишњег одмора 

 

 

      Због све присутније праксе директора школа да најављују обавезно присуство и 

евидентирање присуства свих запослених у школи током зимског распуста, уз образложење да 

је распуст за ученике а не за запослене, а имајући у виду да нам се обратио значајан број 

запослених који су за време зимског распуста раније планирали своје одсуство, у обавези смо 

да укажемо на следеће: 

      Одредбама чл.73. ст.1,2 и 3. Закона о раду предвиђено је следеће: „Годишњи одмор 

користи се једнократно или у два или више делова, у складу са овим законом. Ако запослени 

користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најманје две радне недеље 

непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године. 

Запослени има право да годишњи одмор користи у два дела, осим ако се са послодавцем 

споразуме да годишњи одмор кориси у више делова.“ 

      Одредбама  чл. 161. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је 

следеће: „Запослени у установи има право на одморе и одсуства у складу са законом којим се 

уређује рад, општим актом, односно уговором о раду. Запослени у школи, по правилу, користи 

годишњи одмор за време школског распуста.“ 

     У вези са напред наведеним,  сматрамо да не постоје никакве законске сметње  да 

запослени који испуњују  услове за коришћење  дела  годишњег одмора, то своје право и 

остваре током зимског распуста. 

      Истовремено, позивамо представнике установа образовања и васпитања и представнике 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се уздрже од ставова и изјава које 

изазивају забуну у погледу остваривања  законом загарантованих права запослених. 
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