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Сп пваа прпграма се уредува пптребата пд ангажираое на вплпнтери вп Фпндпт за 
здравственп псигуруваое на Македпнија, ппстапката за пбезбедуваое на 
вплпнтери какп и услпвите и начинпт на вршеое на вплпнтерските услуги. 
 

Член 2 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија какп прганизатпр на 
вплпнтерската рабпта утврди пптреба пд ангажираое на вплпнтери сп завршенп 
виспкп пбразпвание пд пбласта на екпнпмските науки, правптп, медицината, 
фармацијата, спцијалната рабпта, јавната администрација и сличнп за перипд пд 
дванаесет месеци какп и завршенп среднп пбразпвание и тпа: 
 

Бр  Подрачна служба Број на волонтери  

1 Берпвп  2 

2 Битпла  8 

3 Валандпвп  1 

4 Велес 5 

5 Виница  2 

6 Гевгелија  2 

7 Гпстивар  4 

8 Дебар  3 

9 Делчевп  0 

10 Демир Хисар 1 

11 Кавадарци  2 

12 Кичевп  4 

13 Кпчани  5 

14 Кратпвп  1 

15 Крива Паланка  5 

16 Куманпвп  7 

17 Крушевп  1 

18 Македпнски Брпд  1 

19 Негптинп  1 

20 Охрид  5 

21 Прилеп  5 

22 Прпбиштип  1 

23 Радпвиш  2 

24 Ресен 0 

25 Свети Никпле  2 

26 Скппје  15 

27 Струга  4 

28 Струмица  2 

29 Тетпвп  13 

30 Централа  7 

31 Штип  4 
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Заради впсппставената пбврска да спрпведе пре-регистрација на псигурениците 
кпи имаат статус на неврабптени лица Фпндпт ќе ангажира дппплнителни 
вплпнтери за перипд пд 2 месеци, и тпа:  
 

Бр  Стручна служба Брпј на вплпнтери  

1 Берпвп 1 

2 Битпла 3 

3 Валандпвп 1 

4 Велес  1 

5 Виница 1 

6 Гевгелија 2 

7 Гпстивар 3 

8 Дебар 2 

9 Делечевп 1 

10 Демир Хисар 1 

11 Кавадарци 2 

12 Кичевп 2 

13 Кпчани 1 

14 Кратпвп 1 

15 Крива Паланка 1 

16 Крушевп 1 

17 Куманпвп  1 

18 Македпнски Брпд 1 

19 Негптинп 1 

20 Охрид 1 

21 Прилеп 3 

22 Прпбиштип  2 

23 Радпвиш 2 

24 Ресен 1 

25 Свети Никпле 1 

26 Скппје 3 

27 Струга 2 

28 Струмица 3 

29 Тетпвп 4 

30 Централа 0 

31 Штип 2 

  
Член 3 

Секпе физичкп лице заинтересиранп да дава услуги, вештини и знаеоа вп кприст 
на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија на дпбрпвплна пснпва, а ги 
испплнува услпвите пд член 2 пд пваа прпграма мпже да аплицира на e-mail 
адреса bojanC@fzo.org.mk сп назнака за кпја Ппдрачна служба. 

 
 

mailto:bojanC@fzo.org.mk
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Член 4 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија какп прганизатпр на 
вплпнтерската рабпта фпрмира Кпмисија спставена пд три члена кпја ќе изврши 
селекција и избпр на пријавените кандидати спгласнп критериумите и пптребите 
на Фпндпт. 
 

Член 5 
Пп извршенипт избпр, избраните кандидати се вклучуваат вп прганизиранипт 
прпцес на трудпт вп Фпндпт сп штп активнп се вклучуваат вп ппштественипт живпт 
и придпнесуваат за ппдпбруваое на квалитетпт на живптпт. 
 
ФЗОМ какп прганизатпр на вплпнтерската рабпта не смее вплпнтерпт да гп стави 
вп нееднаква пплпжба заради расата, бпјата на кпжата, пплпт, впзраста, 
здравствената спстпјба, инвалиднпст, религипзнптп, пплитичкптп или другп 
убедуваое, наципналната припаднпст, спцијалнипт статус, статуспт на семејствптп, 
имптната спстпјба какп и други лични пкплнпсти. 
 

Член 6 
Вплпнтерпт за даваоетп на услугите, знаеоетп и вештините за рабпти пд 
надлежнпст на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија има правп на 
надпместпк на трпшпците за храна и трпшпците за превпз за дпадаое дп ФЗОМ и 
враќаое дп местптп на живееое вп висина пд 15% пд прпсечната месечна плата вп 
Републиката и трпшпци за службени патуваоа и трпшпци за пбука дпкплку за тпа 
има пптреба. 
 

Член 7 
Однпсите ппмеду Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија какп 
прганизатпр на вплпнтерската рабпта и вплпнтерите се уредуваат сп склучуваое на 
Дпгпвпр вп писмена фпрма кпј спдржи ппдатпци:  

- адреса, назив и седиште на дпгпвпрните страни, 
- предмет на дпгпвпрпт, 
- местп на вплпнтираое, 
- времетраеоетп на вплпнтираое, 
- медусебните права и пбврски на дпгпвпрните страни, 
- надпместпк на трпшпците за храна и превпз, 
- датумпт и местптп на склучуваое на дпгпвпрпт. 

 
Член 8 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија впди евиденција на 
вплпнтерската рабпта за сите вплпнтери. 
Евиденцијата се впди електрпнски и истата треба да ги спдржи следните ппдатпци: 

- реден брпј, 
- лични ппдатпци, 
- брпј на дпгпвпр, 



 

 

5 

- времетраеое на вплпнтираое, 
- вид на пбука дпкплку вплпнтерпт ја имал за време на вплпнтираоетп. 

 
Член 9 

Дпгпвпрпт за вплпнтерствп престанува: 
- сп истекпт на временскипт рпк за кпј е склучен дпгпвпрпт, 
- сп сппгпдбенп раскинуваое, 
- сп денпт на правпсилна пдлука за пдземаое на делпвна сппспбнпст на 

вплпнтерпт, 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија мпже да гп раскине дпгпвпрпт 
за вплпнтерствп: 

- сп престануваое на пптребата за вплпнтираое, 
- кпга се кпнстатира дека вплпнтерпт не ги испплнува дпгпвпрните пбврски, 
- вп случај на кршеое на етичките нпрми дпнесени за пдделни пблици за 

вплпнтираое. 
Дпгпвпрната страна е дплжана писмената изјава за раскинуваое на дпгпвпрпт да ја 
дпстави дп другата дпгпвпрна страна вп рпк пд 5 дена пд денпт на раскинуваое на 
дпгпвпрпт. 
 

Член 10 
Прпграмата влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп. 
 
 
 


