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Дата: 31.10.2013 

 

СООПШТЕНИЕ   

За одбележување на денот на ФЗОМ  

 

На 30 јуни 2000 година, Владата на Република Македонија одлучи да ја формира 

најголемата финансиска независна институција која ќе се грижи за обезбедување на 

здравствени услуги. На 17 октомври 2013 Собранието на Република Македонија го изгласа 

првиот Управен одбор на ФЗОМ. На денешен ден пред 13 години, односно на 31 октомври 

2000 година Управниот одбор на ФЗОМ упати предлог до Владата на Република 

Македонија за назначување на директор на Фондот за здравствено осигрување на 

Македонија, кој резултираше со започнување на работа на ФЗОМ како независна 

институција.  

  

Не случајно предлогот на Управниот одбор беше упатен на 31 октомври кој воедно е и 

меѓународен ден на штедењето, бидејќи една од целите за ефикасно користење на 

расположливите средства и ресурси е постулат по кој се води ФЗОМ како јавна 

институција, и воедно треба да придонесе кон квалитетна здравствена услуга за сите. 

 

Денеска на 31 октомври, на Меѓународниот ден на штедење, тимот на ФЗОМ ја 

финализира Стратегија на работење на ФЗОМ и по тој повод, Ви упатуваме покана на 

претставници од сите медиуми  во петок 08 ноември 2013 година, на презентација на 

Стратегијата на работењето на Фондот за следните две години од директорката на ФЗОМ, 

м-р Маја Парнарџиева Змејкова. 
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ФЗОМ е целосно посветен во обезбедување 

на поголема достапност на здравствените 

услуги за сите граѓани – осигуреници, во 

подигнување на квалитетот на 

здравствените услуги, во континуирана 

соработка со здруженијата на пациенти и со 

здравствените работници, стручните комори 

и здруженија на лекари и претставниците на 

приватните и јавни здравствени установи. 

 

 

Со почит, 

ФЗОМ  


