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На основу члана 240. став 2. Закона о безбедности саобраћајa
на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – УС и 55/14),
Министар унутрашњих послова доноси

На основу члана 104. став 1. Закона о електронским комуни
кацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14),
на предлог Регулаторне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге,
Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К
о допуни Правилника о преласку са аналогног
на дигитално емитовање телевизијског програма
и приступу мултиплексу

о измени Правилника о условима које мора испуњавати
насељено место у којем се обавља полагање
практичног испита кандидата за возаче и вођењу
евиденција о местима која испуњавају прописане
услове
Члан 1.
У Правилнику о условима које мора испуњавати насељено
место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за
возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане
услове („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 65/14) у члану 6. реч:
„две” замењује се речју: „четири”.

Члан 1.
У Правилнику о преласку са аналогног на дигитално емито
вање телевизијског програма и приступу мултиплексу („Службени
гласник РС”, бр. 86/14, 18/15 и 30/15), у члану 7. после става 3. до
даје се нови став 4. који гласи:
„Изузетно, имаоцу дозволе за емитовање програма на реги
оналним и локалним подручјима може се, на његов захтев и уко
лико постоје технички услови, одобрити приступ другом мулти
плексу у суседној зони расподеле, у складу са законом. Нова зона
покривања мора да обухвата зону покривања имаоца дозволе за
емитовање програма на регионалним и локалним подручјима у
складу са законом, што се потврђује мерењима.”
Досададшњи став 4. постаје став 5.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу oсмог дана од дана објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 5470/15-3
У Београду, 6. јуна 2015. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
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На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – ис
правка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), а у вези са
чланом 240. и чланом 245. став 1. Закона о раду („Службени гла
сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Влада и репрезентативни синдикат – Синдикат управе Срби
је (у даљем тексту: учесници) закључују

П О С Е Б А Н К ОЛ Е К Т И В Н И У Г О В О Р
о допунама Посебног колективног уговора
за државне органе
Члан 1.
У Посебном колективном уговору за државне органе („Слу
жбени гласник РС”, број 25/15), после члана 1. додаје се члан 1а
који гласи:
„Члан 1а
На права и обавезе из радног односа запослених у органима
покрајинске аутономије и органима јединице локалне самоупра
ве, као и на поједина питања од значаја за учеснике овог уговора,
примењују се одредбе Анекса овог колективног уговора – који је
одштампан уз овај колективни уговор и чини његов саставни део.”
Члан 2.
Запослени у државном органу који немају положај државног
службеника или намештеника остварују право на плаћено одсу
ство, неплаћено одсуство, солидарну помоћ, јубиларну награду и
одређује им се дужина годишњег одмора сходно одредбама По
себног колективног уговора за државне органе.

Члан 3.
Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а при
мењиваће се до истека важења Посебног колективног уговора за
државне органе.
У Београду, 4. јуна 2015. године
За Владу
Министар
државне управе и локалне самоуправе,
др Кори Удовички, с.р.
За Синдикат управе Србије
Његош Потежица, с.р.
АНЕКС ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Анексом Посебног колективног уговора за државне органе (у
даљем тексту: Анекс), уређују се права, обавезе и одговорности из
радног односа у органима покрајинске аутономије и јединицама
локалне самоуправе и друга питања од значаја за запосленe и по
слодавца.
Анексом се могу утврдити већа права и повољнији услови
рада од права и услова који су утврђени законом, као и права која
нису утврђена законом, уколико законом није одређено друкчије.
Члан 2.
Анекс се непосредно примењује.

