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Со оваа програма се уредува потребата од ангажирање на волонтери во Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, постапката за обезбедување на 
волонтери како и условите и начинот на вршење на волонтерските услуги. 

 
Член 2 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на 
волонтерската работа утврди потреба од ангажирање на волонтери со завршено 

високо образование од областа на економските науки, правото, медицината, 
фармацијата, социјалната работа, јавната администрација и слично за период од 
дванаесет месеци како и завршено средно образование и тоа: 
 

Бр  Подрачна служба Број на волонтери  

1 Берово  2 

2 Битола  8 

3 Валандово  0 

4 Велес 6 

5 Виница  2 

6 Гевгелија  3 

7 Гостивар  4 

8 Дебар  2 

9 Делчево  0 

10 Демир Хисар 0 

11 Кавадарци  2 

12 Кичево  4 

13 Кочани  3 

14 Кратово  0 

15 Крива Паланка  4 

16 Куманово  7 

17 Крушево  0 

18 Македонски Брод  0 

19 Неготино  0 

20 Охрид  3 

21 Прилеп  7 

22 Пробиштип  1 

23 Радовиш  2 

24 Ресен 0 

25 Свети Николе  3 

26 Скопје  25 

27 Струга  5 

28 Струмица  4 

29 Тетово  10 

30 Централа  6 

31 Штип  2 
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Секое физичко лице заинтересирано да дава услуги, вештини и знаења во корист 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на доброволна основа, а ги 
исполнува условите од член 2 од оваа програма може да аплицира на e-mail 

адреса aleksandar@fzo.org.mk со назнака за која Подрачна служба. 
 

 
Член 4 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на 
волонтерската работа формира Комисија составена од три члена која ќе изврши 
селекција и избор на пријавените кандидати согласно критериумите и потребите 
на Фондот. 
 

Член 5 
По извршениот избор, избраните кандидати се вклучуваат во организираниот 
процес на трудот во Фондот со што активно се вклучуваат во општествениот живот 
и придонесуваат за подобрување на квалитетот на животот. 

 
ФЗОМ како организатор на волонтерската работа не смее волонтерот да го стави 
во нееднаква положба заради расата, бојата на кожата, полот, возраста, 
здравствената состојба, инвалидност, религиозното, политичкото или друго 
убедување, националната припадност, социјалниот статус, статусот на семејството, 
имотната состојба како и други лични околности. 
 

Член 6 
Волонтерот за давањето на услугите, знаењето и вештините за работи од 
надлежност на Фондот за здравствено осигурување на Македонија има право на 

надоместок на трошоците за храна и трошоците за превоз за доаѓање до ФЗОМ и 
враќање до местото на живеење во висина од 15% од просечната месечна плата во 

Републиката и трошоци за службени патувања и трошоци за обука доколку за тоа 
има потреба. 

 
Член 7 

Односите помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија како 
организатор на волонтерската работа и волонтерите се уредуваат со склучување на 
Договор во писмена форма кој содржи податоци:  

- адреса, назив и седиште на договорните страни, 
- предмет на договорот, 

- место на волонтирање, 
- времетраењето на волонтирање, 

- меѓусебните права и обврски на договорните страни, 
- надоместок на трошоците за храна и превоз, 

- датумот и местото на склучување на договорот. 
 

Член 8 

mailto:aleksandar@fzo.org.mk
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Фондот за здравствено осигурување на Македонија води евиденција на 

волонтерската работа за сите волонтери. 
Евиденцијата се води електронски и истата треба да ги содржи следните податоци:  

- реден број, 
- лични податоци, 

- број на договор, 
- времетраење на волонтирање, 

- вид на обука доколку волонтерот ја имал за време на волонтирањето.  
 

Член 9 
Договорот за волонтерство престанува: 

- со истекот на временскиот рок за кој е склучен договорот, 
- со спогодбено раскинување, 
- со денот на правосилна одлука за одземање на деловна способност на 

волонтерот, 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија може да го раскине договорот 

за волонтерство: 
- со престанување на потребата за волонтирање, 
- кога се констатира дека волонтерот не ги исполнува договорните обврски,  
- во случај на кршење на етичките норми донесени за одделни облици за 

волонтирање. 
Договорната страна е должана писмената изјава за  раскинување на договорот да ја 
достави до другата договорна страна во рок од 5 дена од денот на раскинување на 
договорот. 
 

Член 10 

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

 
 


