
 

    Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 

(“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) и член 3 од Упатството за 

начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер, ЈЗУ ЗД Железничар Скопје ја изготви следната  

 

                           ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

1.Основни податоци за правниот субјект 

 Назив Јавна здравствена установа Здравствен дом Железничар Скопје 

Седиште ул.Градски ѕидд блок 4 зграда 1 ,Центар 

Тел.3236458 централа 3134444 

Меил zd.zeleznicar@yahoo.com 

Веб страна  www.zdravstvendomzeleznicar.mk 

2. Организациона поставеност 

Директор: Д-р. Маријана Даниќ доктор специјалист офталмолог тел 078262818 

Секретар: Антоанета Јосифовска 070323659 

Раководител на Служба за примарна и  превентивна здравствена заштита со радиодијагностика: 

Д-р.Весна Цибрева Наскова доктор специјалист по медицина на труд тел 070393779 

Раководител на Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита со биохемиска 

лабораторија: Д-р.Теодора Стефановска доктор специјалист психијатар тел 070242655 

Шеф на биохемиска лабораторија: Наташа Трајковска инжинер по биохемија тел 070361266 

Главна  медицинска сестра: Ленче Донева дипломирана медицинска сестра 071511202 

3.Внатрешни акти за организациска поставеност  

-Статут на Јавна Здравствен Установа Здравствен Дом  ЖЕЛЕЗНИЧАР Скопје бр.0201-312/1 од 

15.06.2020 

-Правилник за внатрешна организација на  Јавна Здравствен Установа Здравствен Дом  

ЖЕЛЕЗНИЧАР Скопје 0201-662/2 ОД 14.12.202 

-Правилник за систематизација на работните места во Јавна Здравствена Установа 

Здравствен Дом Железничар Скопје БР.0201-662/2 ОД 14.12.2020 

-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за Систематизација на 

работните места во ЈЗУ Здравствен дом Железничар Скопје  
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4.  Начин на пристап до информации од Лице задолжени за информации од јавен карактер 

јавен карактер во ЈЗУ ЗД Железничар 

-Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на 

адреса: Градски ѕид блок 4 зграда 1 .Центар  1000 Скопје  или електронски на 

меилот:zd.zeleznicar@yahoo.com  

-Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен 

карактер што ја изготвила или со која располага ЈЗУ ЗД Железничар Скопје со пополнување 

на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во 

архивата на ЈЗУ ЗД Железничар Скопје или да го симнат од веб страната во делот 

Информации од јавен карактер 

- Службено лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до 

информациите од јавен карактер:  

Антоанета Јосифовска ,тел 070323659 ,меил antoanetazdz@hotmail.com 

5.  Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување 

- Заштитено пријавување е пријавување со кое се пренесува разумно сомневање или 

сознание дека е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво или друго 

незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот 

интерес.На укажувачот му се обезбедува заштита согласно со Законот за заштита на 

укажувачи и му се гарантира анонимност и доверливост до степен и до момент до кои тој 

тоа го бара. 

Службено лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:Директорот на ЈЗУ ЗД 

Железничар Скопје 

6. Закони 

- Закон за здравствена заштита – редакциски консолидиран текст, Службен весник бр.37/16 

-Закон за здравствено осигурување – редакциски консолидиран текст, Службен весник 

бр.142/16 

- Закон за доброволно здравствено осигурување – редакциски консолидиран текст, Службен 

весник бр.145/16 

- Закон за евиденции од областа на здравството – редакциски консолидиран текст, Службен 

весник бр.150/15 

- Закон за јавно здравје – редакциски консолидиран текст, Службен весник бр.37/16 

- Закон за лековите и медицинските средства – редакциски консолидиран текст, Службен весник 

бр.53/16 

- Закон за медицинските студии и континуирано усовршување на докторите на медицина – 

редакциски консолидиран текст, Службен весник бр.150/15 
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- Закон за санитарна и здравствена инспекција – редакциски консолидиран текст, Службен 

весник бр.51/15 

- Закон за заштита на населението од заразни болести – редакциски консолидиран текст, 

Службен весник бр.37/16 

- Закон за заштита на правата на пациентите – редакциски консолидиран текст, Службен весник 

бр.150/15 

- Закон за заштита од пушење – редакциски консолидиран текст, Службен весник бр.157/13 

- Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност – редакциски консолидиран 

текст, Службен весник бр.37/16 

- Закон за безбедности и здравје  при работа – редакциски консолидиран текст, Службен весник 

бр.53/13 

- Закон за вршење психолошка дејност – редакциски консолидиран текст, Службен весник 

бр.6/05 

6. Подзаконски акти- 

-Уредба за видот,начинот,обемот и ценовникот на здравствени прегледи на вработените 

,Службен весник 60/13 

-Уредба за мрежата на здравствени установи- 

-Уредба за мрежа н медицина на трудот 

-Правилник за потребниот простор,опрема и стручен кадар за основање,почнување со работа и 

вршење на здравствена дејност во здравствени установи 

-Правилник за видовите индикатори за квалитет на здравствена заштита 

-Правилник за најнискиот износ за надомест за лиценца за вршење на здравствена дејност во 

мрежата на здравствени установи и за најнискиот износ на закупнина за закуп на простор и 

опрема на јавна здравствена установа   

-Правилник за ценовникот и начинот на вршење на дополнителна дејност на здравствени 

работници 

-Правилник за имунопрофилакса,хемиопрофилакса,лица кои подлежат на овие мерки,начинот 

на изведување и водење на евиденција и документација  

-Правилник за видот,формата и содржината на образецот за водење на медицински дневник 

-Правилник за начинот на водење на евиденција на медицинска опрема,како и видот ,формата 

и содржината на обрасците за водење на евиденција на медицинската опрема  

-Правилник за начинот за запишување во регистерот на здравствени работници  

-Правилник за хоспитална култура 



-Правилник за времетраењето на прегледите во специјалистичко-консултативните амбуланти и 

давање на специјалистички-консултативни услуги со користење на медицинска опрема во 

здравствените установи во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита  

-Упаство за начинот на вршењето на патронажната дејност 

-Правилник за здравствени услови за работа со извори на јонизирачко зрачење,како и за 

мерките,содржината и начинот на вршење на здравствени прегледи на лица кои работат со 

извори на јонизирачко зрачење 

-Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за утврдување на 

здравствената способност,начинот на утврдување и проверките и роковите за редовен и 

вонреден здравствен преглед на другите железнички работници  

-Правилник за форнжмата и содржината на образецот на барањето за утврдување на физичката 

и психолошката способност,начинот на нивното утврдување,проверките и роковите за редовен 

и вонреден преглед на машиновозачите 

-Правилник за начинот на вршење на здравствениот преглед на возачите на моторни 

возила,критериумите во однос на кадарот и опремата за вршење на здравствениот 

преглед,како и за начинот и постапката за издавање на уверение за здравстена и психофизичка 

способност за управување со моторно возило 

-Правилник за содржината и начинот на лекарскиот преглед за утврдување на општата 

здравствена способност,содржината и начинот на издавање и важење на лекарското уверение 

7.Тарифници 

Цените  за извршените специјалистичко -консултативни здравствени услуги се утврдени од 

страна на Фондот за здравствено одигурување на Р.С Македонија и ситите може да се видат на 

страната :fzo.org.mk- дел Даватели-специјалистичко-консултативна здравствена заштита-

ценовник 

Цените на услугите кои клиентите ги плаќаат со сопствени средства (лекарски уверенија) се 

утврдени од страна на Управниот одбор на ЈЗУ ЗД Железничар и се истакнати на фискална каса 

и Огласна табла на Домот. 

8.Список на вработени 

Вработени  на неопределено време 

Здравствени работници  

1. Доктори специјалисти    

Д-р.Маријана Даниќ-доктор специјалист офталмолог-Директор 

Д-р.Теодора Стефановска доктор специјалист психијатар 

Д-р.Радмила Ончева доктор специјалит дерматовенеролог 

Д-р.Павлинка Папчева докотр специјалист дерматовенеролог 

Д-р.Сања Николова докотр специјалист оториноларинголог 

Д-р.Весна Цибрева Наскова доктор специјалист по медицина на труд 

Д-р.Снежана Милевска Пенчќ доктор специјалист интернист 

Д-р.Јасна Двојакова Маркоски доктор специјалист интернист 

Д-р.Ана Барбарова Мирчевска доктор специјалист физијатар 

 



2. Доктори на медицина на специјализација   

Д-р.Анита Николовски доктор на медицина специјализант офталмолог 

Д-р.Соња Поповска доктор на медицина специјализант педијатар 

Д-р. Марија Трајчулеска доктор на медицина специјализант невролог 

 

3.  Дипломиран фармацевт 

                 Елена Павловска Кордановска 

4. Медицински работници со Висока(дипломирани сестри  ,радиолози  и  дипломиран 

физиотерапевт )   

Ленче Донева Главна медицинска сестра  

Момана Петровска дипломирана медицинска сестра 

Анета Џепиќ Танеска дипломирана медицинска сестра 

Цветанка Анастасова дипломиран радиолог технолог 

Ѓорѓи Костовски дипломиран радиолог технолог 

Бојан Арсовски дипломиран физиотерапевт   

5. Медицински работници со средно(медицински сестри ,лаборанти  и физиотерапевт )    

Олгица Костовска медицинска сестра 

Елеонора Трајковска медицинска сестра 

Каролина Мургоска медицинска сестра 

Силвана Спасовска медицинска сестра 

Ајнуре Буши медицинска сестра 

Даниеле Коцевска медицинска сестра 

Оливера Петрушевска медицинска сестра 

Ружица Цветковска Силигунис медицинска сестра 

Сузана Стојановска медицинска сестра 

Маријана Арсовска медицинска сестра 

Маргарита Милошевска медицински лаборант 

Весна Ѓоковиќ медицински лаборант 

Милена Јовчевска медицински лаборант 

Слободанка Трајковска медицински лаборант 

Мартина Стевковска медицински лаборант 

Ангела Кајевиќ медицински лаборант 

Милена Манева физиотерапевт 

 

Здравствени соработници    

  Наташа Трајковска дипломиран инжинер по биохемија 

  Павел Балојани дипломиран психолог 

 

 Администрација:  

                 Антоанета Јосифовска дипломиран правник 

                 Славица Ќимова советник за Јавни набавки 

                 Невзат Зубер помлад соработник за општи работи 



                 Сузана Златановска самостоен  референт за кадрови работи-човечки ресурси 

                  Лилјана Михајлоска самостоен референт главен благајник  

                 Јулија Трајковска референт фактурист ликвидатор 

                 Кире Коцов помлад референт благајник за наплата 

                 Борис Малиновски помлад референт благајник за наплата 

            Со Спогодба од друга ЈЗУ -Афердита Рамадани -магистер по економски работи           

Технички персонал   

                 Стојка Митрова хигиеничар 

                 Бојан Арсов хигиеничар 

                 Слагица Додевска хигиеничар  

 Вработени на определено време   

                   Дејан Јанкуловски-возач 

                  Мариче Стојановска хигиеничар 

                  Валентина Урдовска хигиеничар 

Со спогодба по чл. 222 од Закон заздравствена заштита 

        Д-р.Родна Козолоскадоктор специјалист невролог 

          Д-р.Никица Панова доктор специјалит по радиодијагностика 

           

 

 

 

 

 

 

 


