19 април 2010

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

963.
Судскиот совет на Република Македонија по правосилно спроведената постапка согласно член 58 од Законот за Судски совет на Република Македонија, врз основа на член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува следното
РЕШЕНИЕ
Се разрешува од вршење на судиската функција
Ванчо Мендизов, судија на Основниот суд Гевгелија,
поради нестручно и несовесно вршење на судиската
функција од член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за
судовите.
Бр. 07-672/1
15 април 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
964.
Врз основа на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6,
член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“
бр.14/06, 24/07 и 103/08), директорот на Агенцијата за
цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ,
ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА
ПИЛОТИ НА АВИОНИ
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки,
дозволи и овластувања на пилоти на авиони („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 44/08 и 39/09), во
членот 2 став (2) по зборовите: “4А“ се додаваат зборовите: “и JAR-FSTD A“.
Член 2
Во Прилогот 1, во точката ЈАR FCL 1.005 потточка
(b) (5) A (ii) и потточка (b) (5) B и во точката ЈАR FCL
1.010 потточка (а) (4) зборовите: “5 март 2010“ се заменуваат со зборовите: “31 декември 2010“.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03-528/3
14 април 2010 година
Скопје

в.д. Директор,
Зоран Крстевски, с.р.
__________

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
965.
Врз основа на членот 32, став 5 од Уставот на Република Македонија и на членовите 203, 205, 206 став
2 и 210 став 1, од Законот за работни односи („Сл. весник на РМ" бр.62/05), Синдикатот на работниците –
Федерација на независни земјоделски синдикати на
Македонија при УНАСМ и Националната Асоцијација
на Прехранбената Индустрија на Македонија при Бизнис Конфедерацијата на Македонија,склучуваат:

Бр. 54 - Стр. 7

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ПРЕХРАНБЕНАТА
ИНДУСТРИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Колективен договор се уредуваат и доуредуваат, во согласност со закон и со Општиот колективен договор за стопанство на Р. Македонија, правата,
обврските и одговорностите помеѓу работниците и работодавачите.
Член 2
Колективниот договор ги обврзува сите работници
и работодавачи, од оваа дејност, членови на прехрамбената индустрија и на Националната Асоцијација на
Прехранбената Индустрија на Република Македонија.
Член 3
Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат поголеми права на работниците од
оние утврдени со закон, со Општиот колективен договор или со овој Колективен договор. Со колективен договор на ниво на работодавач не можат да бидат утврдени помали права на работниците од правата утврдени со закон, со Општиот колективен договор и со овој
Колективен договор.
Одредбите од колективниот договор на ниво на работодавач спротивни на став 2 од овој член се ништовни и не можат да произведуваат правно дејство.
Забрана на дискриминација
Член 4
Во случај на дискриминација работникот има право
да бара надомест на штета во висина од 5 плати. Основица за пресметување на надомест на штетата е просечната плата на ниво на РМ исплатена во месецот пред
утврдувањето напостоењето на дискриминацијата.
Договор за вработување
Член 5
Со потпишување на договорот за вработување, се
заснова работен однос помеѓу работникот и работодавачот. Договорот за вработување работникот го склучува лично, а во име на работодавачот договорот го
склучува законскиот застапник запишан во регистарот
на правниот субјект или претставник овластен од него.Договорот за вработување покрај содржината од
членот 28 од ЗРО мора да содржи и подетални идентификациски податоци за странките односно матичен
број на работникот и матичен и регистарски број на работодавачот.
Член 6
Договорот за вработување и правата од работен однос влегуваат во сила на денот утврден за отпочнување
со работа во договорот за вработување.
Случаите кога работникот од оправдани прични не
може да отпочне со работа на денот определен со договорот за вработување се:
− болест;
− смртен случај на член на потесно семејство;
− елементарна непогода (пожар, поплава и сл );
− други случаи предвидени со колективен договор
на ниво на работодавач или договор за вработување.

