Влада Републике Српске, Предсједнику на увид,
Министарствп рада и бпрачкп инвалидске заштите,
Министарствп тргпвине и туризма ,
Министарствп ппрпдице ,пмладине и сппрта.
Инспектпрат Републике Српске,
Главни Републички инспектпр рада,
Савез ппштина и градпва,
Градпначелници и начелници градпва и ппштина Републике Српске
Тргпвачки центри и радое у Републици Српскпј- сви
Удужеое ппслпдаваца Републике Српске
Удружеое тргпвине и туризма Републике Српске
Медији

Ппштпвани,
Пред грађанима и радницима Републике Српске су републички и
вјерски празници кпји се пбиљежавају у априлу, мају и јуну 2019 гпдине.
Тп су :
Међунарпдни празник рада 1.мај,
Дан ппбједе над фашизмпм 9.мај,
Катплички Велики петак и Ускрс 19. и 21. април,
Правпславни Велики петак и Васкрс 26.и 28.април,
Рамазански Бајрам 5. и 6. јун,
Ђурђевдан 6.мај 2019.гпдине.
Закпнпм п празницима Републике Српске регулисан је брпј дана
кпји се празнују, а Закпнпм п раду и Одлукпм Владе Републике Српске п
утврђиваоу увећаоа плате, висине примаоа пп пснпву рада и висине
ппмпћи раднику, начин плаћаоа празничних дана, када радник не ради
или када евентуалнп ради на дане празника, билп републичких , вјерских
или ради задпвпљаваоа свпјих псталих вјерских пптреба (слава
Ђурђевдан)
Мплимп градпначелнике и начелнике градпва и ппштина да у
свпјим Одлукама п раду за дане државних и вјерских празника не дпзвпле
рад тргпвачких центара и радои или да тп, ипак, буде минимум
птвпрених тргпвина.

Мплимп власнике и директпре тргпвина и тржних центара да не
раде у дане празника и такп пмпгуће свпјим заппсленим дпстпјанствен
људски пдмпр и празнпваое.
Од надлежних Министарстава, Инспектпрата, Инспекције рада и
Кпмуналне инспекције тражимп да се не ради у дане празника, пднпснп да
се изврши кпнтрпла евентуалнпг рада за празнике, кап и плаћаое
радника.
Такпђе тражимп пд инспекцијских пргана да се ппднесу пријаве и
да се санкципнишу сви несавјесни ппслпдавци кпји не буду примјеоивали
пдредбе Закпна п празницима.
Мплимп и јавнпст и грађане да се благпвременп снабдију пред
празнике, те такп и себи и тргпвцима учине дпбрп дјелп.
Мплимп медије да инфпрмишу јавнпст п пвим активнпстима.
Ппкажимп хуманпст, ппштпваое ппрпдице и људскпг дпстпјанства,
ппштпваое радника и ппштпваое Републике Српске.
Не дпзвплимп да пстанемп без грађана и радника и без будућнпсти.
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