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3873
На осно ву чла на 240. став 2. За ко на о без бед но сти саобраћајa  

на пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13  – УС и 55/14), 

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме ни Пра вил ни ка о усло ви ма ко је мо ра ис пу ња ва ти 
на се ље но ме сто у ко јем се оба вља по ла га ње  

прак тич ног ис пи та кан ди да та за во за че и во ђе њу  
еви ден ци ја о ме сти ма ко ја ис пу ња ва ју про пи са не  

усло ве

Члан 1.
У Пра вил ни ку о усло ви ма ко је мо ра ис пу ња ва ти на се ље но 

ме сто у ко јем се оба вља по ла га ње прак тич ног ис пи та кан ди да та за 
во за че и во ђе њу еви ден ци ја о ме сти ма ко ја ис пу ња ва ју про пи са не 
усло ве („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/13 и 65/14) у чла ну 6. реч: 
„две” за ме њу је се реч ју: „че ти ри”.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

01 број 5470/15-3
У Бе о гра ду, 6. ју на 2015. го ди не

Ми ни стар,
др Не бој ша Сте фа но вић, с.р.

3874
На осно ву чла на 104. став 1. За ко на о елек трон ским ко му ни-

ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС и 62/14), 
на пред лог Ре гу ла тор не аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је и 
по штан ске услу ге,

Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К
о до пу ни Пра вил ни ка о пре ла ску са ана лог ног  

на ди ги тал но еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма  
и при сту пу мул ти плек су

Члан 1.
У Пра вил ни ку о пре ла ску са ана лог ног на ди ги тал но еми то-

ва ње те ле ви зиј ског про гра ма и при сту пу мул ти плек су („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 86/14, 18/15 и 30/15), у чла ну 7. по сле ста ва 3. до-
да је се но ви став 4. ко ји гла си:

„Из у зет но, има о цу до зво ле за еми то ва ње про гра ма на ре ги-
о нал ним и ло кал ним под руч ји ма мо же се, на ње гов зах тев и уко-
ли ко по сто је тех нич ки усло ви, одо бри ти при ступ дру гом мул ти-
плек су у су сед ној зо ни рас по де ле, у скла ду са за ко ном. Но ва зо на 
по кри ва ња мо ра да об у хва та зо ну по кри ва ња има о ца до зво ле за 
еми то ва ње про гра ма на ре ги о нал ним и ло кал ним под руч ји ма у 
скла ду са за ко ном, што се по твр ђу је ме ре њи ма.”

До са дад шњи став 4. по ста је став 5.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу oсмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Број 110-00-00043/2015-07
У Бе о гра ду, 8. ју на 2015. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
3875

На осно ву чла на 4. став 2. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05  – ис-
прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14), а у ве зи са 
чланом 240. и чланом 245. став 1. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

Вла да и ре пре зен та тив ни син ди кат  – Син ди кат упра ве Ср би-
је (у да љем тек сту: уче сни ци) за кљу чу ју

П О  С Е  БА Н  КО Л Е К  Т И В  Н И  У ГО  В О Р 

о до пу на ма По себ ног ко лек тив ног уго во ра  
за др жав не ор га не

Члан 1.
У По себ ном ко лек тив ном уго во ру за др жав не ор га не („Слу-

жбе ни гла сник РС”, број 25/15), по сле чла на 1. до да је се члан 1а 
ко ји гла си: 

„Члан 1а
На пра ва и оба ве зе из рад ног од но са за по сле них у ор га ни ма 

по кра јин ске ауто но ми је и ор га ни ма је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве, као и на по је ди на пи та ња од зна ча ја за уче сни ке овог уго во ра, 
при ме њу ју се од ред бе Анек са овог ко лек тив ног уго во ра  – ко ји је 
од штам пан уз овај ко лек тив ни уго вор и чи ни ње гов са став ни део.”

Члан 2.
За по сле ни у др жав ном ор га ну ко ји не ма ју по ло жај др жав ног 

слу жбе ни ка или на ме ште ни ка оства ру ју пра во на пла ће но од су-
ство, не пла ће но од су ство, со ли дар ну по моћ, ју би лар ну на гра ду и 
од ре ђу је им се ду жи на го ди шњег од мо ра  сход но од ред ба ма По-
себ ног ко лек тив ног уго во ра за др жав не ор га не. 

Члан 3.
Овај ко лек тив ни уго вор сту па на сна гу осмог да на од да на 

об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при-
ме њи ва ће се до ис те ка ва же ња По себ ног ко лек тив ног уго во ра за 
др жав не ор га не.

У Бе о гра ду, 4. јуна 2015. го ди не
За Вла ду

Ми ни стар
др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве,

др Ко ри Удо вич ки, с.р.
За Син ди кат упра ве Ср би је

Ње гош По те жи ца, с.р.

АНЕКС ПО СЕБ НОГ КО ЛЕК ТИВ НОГ УГО ВО РА  
ЗА ДР ЖАВ НЕ ОР ГА НЕ

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Анек сом По себ ног ко лек тив ног уго во ра за др жав не ор га не (у 

да љем тек сту: Анекс), уре ђу ју се пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из 
рад ног од но са у ор га ни ма по кра јин ске ауто но ми је и је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве и дру га пи та ња од зна ча ја за запосленe и по-
сло дав ца.

Анек сом се мо гу утвр ди ти ве ћа пра ва и по вољ ни ји усло ви 
ра да од пра ва и усло ва ко ји су утвр ђе ни за ко ном, као и пра ва ко ја 
ни су утвр ђе на за ко ном, уко ли ко за ко ном ни је од ре ђе но друк чи је. 

Члан 2.
Анекс се не по сред но при ме њу је.




