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Në bazë të nenit 130 të Ligjit për barëra dhe mjete ndihmëse medicinale si dhe nenit 9 paragrafi 1 nën pikën b) 

pika 3 dhe nenit 70 të Ligjit për sigurim shëndetësor dhe nenit  11 të Rregullores për indikacionet për realizimin e 

të drejtës për pajisje ortopedike dhe pajisjeve të tjera, Fondi për sigurim shëndetësor I Maqedonisë, publikon: 

 

THIRJE PUBLIKE 

Për subjektet juridike (shtëpitë ortopedike dhe institucionet shëndetësore – barnatore) për lidhje të 

marëveshjeve/anekseve të marveshjeve për dhënie të pajisjeve individuale ortopedike dhe pajisjeve të tjera. 

 

  

Për shkak të sigurimit të qasjes më të madhe të pajisjeve individuale ortopedike dhe pajisjeve tjera nga Lista e mjeteve 

ndihmëse ortopedike për të siguruarit shëndetësorë, Fondi për sigurim shëndetësorë i Maqedonisë shpall THIRJE për 

lidhje të marveshjeve me të gjitha shtëpitë e interesuara ortopedike të regjistruara për tregti dhe prodhim të pajisjeve 

individuale ortopedike dhe pajisjeve të tjera dhe institucionet tjera shëndetësore – barnatore, të cilat janë të 

inkuadruara në rrjetin sipas Rregullores për rrjet  të institucioneve shëndetësore dhe përmbushin kriteret në pajtim 

me dispozitat positive ligjore. 

 

 

PËRMBAJTJA E FLETËPARAQITJES 

Fletëparaqitja duhet ti përmbajë të dhënat për subjektin juridik me dokumentacionin e nevojshëm të bashkangjitur. 

 

Dokumentet e nevojshme për lidhje të marveshjes/aneks të marveshjes për sigurim të pajisjeve ortopedike dhe 

pajisjeve të tjera janë të publikuara në ueb faqen e Fondit, në linkun në vijim: 

 

http://www.fzo.org.mk/DavateliZU/Ortopedski/PrijavaZaSklucuvanjeDogovor 

 

SHËNIM: Fletëparaqitjet të cilat nuk përmbajnë të dhënat e kërkuara, gjegjësisht fletëparaqitjet në të cilat mungon 

dokument përkatës, do të konsiderohen si të pakompletuara dhe do të anashkalohen nga procedura e mëtutjeshme, 

gjegjësisht nuk do të jenë lëndë e lidhjes së marveshjes. 
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AFATI DHE MËNYRA E DORËZIMIT 

Fletëparaqitjet duhet të dorëzohen prej më 07.12.2016 deri më 21.12.2016 në hapësirat e FSSHM në rr.Makedonija 

nr.5 Shkup. Fletëparaqitjet të cilat do të dorëzohen pas afatit të caktuar nuk do të meren parasysh gjatë shqyrtimit. 

Fletëparaqitja dorëzohet në zarf të mbyllur, në të cilën në këndin e epërm të majtë duhet të qëndrojë shënimi “Mos 

hap”. Në mes të zarfit duhet të theksohet emri i subjektit juridik me adresë të saktë. Në zarf duhet të jenë të 

bashkangjitura dokumentet e nevojshme, së bashku me Fletëparaqitjen. 

 

Fletëparaqitja dorëzohet në një kopje origjinale dhe duhet të përmbajë të gjitha të dhënat e theksuara në thirrje. 

Fletëparaqitjet ndaj të cilave nuk është dorëzuar dokumentacioni i kërkuar, subjekti juridik nuk ka mundësi që ti 

rikompletojë dhe fletëparaqitjet e këtilla do të konsiderohen si të pakompletuara. 

 

Fletëparaqitja mund të dorëzohet edhe përmes postës në adresën e FSSHM, në afatin e caktuar. 

 

Thirja publike ka të bëjë me pajisjet individuale ortopedike në vijim: 

 

 

Numri 

rendor  

Shifra e 

pajisjes  
Emri i pajisjes së përpunuar individuale ortopedike  

1.  
1101 Protezë mbi gju nga druri me mbajtëse nga druri  

2.  
1102 Protezë mbi gju e kombinuar (dru, metal, lëkurë)  

3.  
1103 

Protezë mbi gju e kombinuar për disartikulim të hipit me mbajtëse nga 

lëkura  

4.  
1104 Protezë mbi gju e kombinuar për disartikulim të gjurit  

5.  
1105 Protezë mbi gju nga ashti për disartikulim të hipit me mbajtëse nga plastika  

6.  
1106 Protezë mbi gju nga ashti me mbajtëse nga plastika  

7.  
1107 Protezë mbi gju nga ashti për disartikulim të gjurit  

8.  
1108 Protezë mbi gju geriatrike nga ashti me mbajtëse nga druri  

9.  
1109 Protezë mbi gju geriatrike nga ashti me mbajtëse nga plastika  
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10.  
1110 Protezë mbi gju me dy shputa (tek shkurtimi) 

11.  
1111 Mbajtëse mbi gju imediate për proteza  

12.  
1201 Protezë nën gju e kombinuar /dru, metal lëkurë/ 

13.  
1202 Protezë nën gju nga druri  

14.  
1203 Protezë nën gju nga plastika  

15.  
1204 Protezë nën gju e Shoportit  

16.  
1205 Protezë nën gju nga ashti me mbajtëse nga plastika  

17.  
1206 Protezë nën gju nga ashti me mbajtëse nga druri  

18.  
1207 Mbajtëse nën gju imediate për proteza  

19.  
1301 Nyje e lirë për gju  

20.  
1302 Nyje për gju me fre  

21.  
1303 Nyje për gju me fre automatik  

22.  
1304 Nyje për gju geriatrike  

23.  
1305 Nyje për dezirkulim të gjurit  

24.  
1306 Nyje mbështetëse e jashtme e gjurit  

25.  
1307 Nyje për disartikulim të hipit për protezë nga ashti  

26.  
1308 Nyje për hip (trohanter)  

27.  
1309 Nyje e frenuar për shputë tipi Grajzinger  

28.  
1310 Nyje e frenuar për shputë tipi Normgelenk  

29.  
1311 Nyje e frenuar për shputë Saç  

30.  
1312 Nyje e frenuar për shputë nga druri  

31.  
1313 Nyje e frenuar mekanike  
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32.  
1401 Shputë nga tipi Grajzinger prej gome  

33.  
1402 Shputë nga tipi Normgelenk prej gome 

34.  
1403 Shputë nga tipi Saç prej gome 

35.  
1404 Filc – shputë nga druri  

36.  
1503 Veshje kozmetike  

37.  
1504 Mider për kofshë   

38.  
1505 Mbështjellës për kofshë  

39.  
1601 Protezë pune mbi bërryl nga plastika  

40.  
1602 Protezë estetike mbi bërryl nga plastika  

41.  
1603 Protezë pune nën bërryl nga plastika  

42.  
1604 Protezë estetike nën bërryl nga plastika  

43.  
1605 Protezë nën bërryl nga lëkura  

44.  
1607 Protezë nën bërryl mioelektrike  

45.  
1608 Protezë mbi bërryl mioelektrike  

46.  
1701 Nyje për disartikulim të shpatullës  

47.  
1702 Nyje bërryli funksional  

48.  
1703 Nyje me dorë  

49.  
1704 Asht për protezë dore  

50.  
1801 Dora e Filcit  

51.  
1802 Dorë gome  

52.  
1803 Dorë funksionale mekanike  

53.  
1804 Dorezë estetike  
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54.  
1901 Suspenzion nga lëkura  

55.  
1902 Suspenzion me vakum  

56.  
2101 

Aparat mbi gju me nyje të lirë ose të frenuar në gju me yzengji të vendosur 

në këpucë  

57.  
2102 Aparat mbi gju me nyje të lirë ose të frenuar në gju me sandale metalike  

58.  
2103 

Aparat mbi gju me nyje në hip, nyje në gju me yzengji të vendosur në 

këpucë  

59.  
2104 Aparat mbi gju me nyje në hip, nyje në gju me sandale metalike  

60.  
2105 Aparat mbi gju nga plastika me nyje në gju dhe nyje të frenuar  

61.  
2303 

Aparat nën gju me kufizim të fleksionit plantar ose dorzal dhe nyje të 

frenuar me mbërthyes të këpucëve  

62.  
2304 Aparat nën gju me nyje të frenuar dhe sandale metalike  

63.  
2305 Aparat nën gju nga teli prej çeliku për kufizim të fleksionit plantar  

64.  
2306 Aparat nën gju nga lëkura për korrigjim të fleksionit plantar  

65.  
2401 

Aparat korrigjues mbi bërryl me mekanizëm për korrigjim në nyjën e 

bërrylit /Redersman/  

66.  
2402 Ortoza pasive mbi bërryl nga masa plastike  

67.  
2403 Ortoza pasive nën bërryl nga masa plastike  

68.  
2404 Aparati Radialis  

69.  
2503 Mider Milvoki  

70.  
2504 Korsetë për kifozë ose skoliozë lloji plastik CBV  

71.  
2505 Korsetë për kifozë ose skoliozë lloji plastik SHENO  

72.  
2506 Korsetë për kifozë ose skoliozë lloji plastik TLSO  

73.  
2507 Korsetë për kifozë ose skoliozë lloji plastik francez  
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74.  
2602 Aparat korrigjues për korrigjim të shputës Denis – Braun  

75.  
2605 Atalanta aparati për hipe të përdredhura për ecje  

76.  
2606 

Tvister aparati për korrigjim të abduksionit dhe aduksionit të 

ekstremiteteve të poshtme  

77.  
2607 

Aparati korrigjues mbi gju me sandale metalike për korrigjim të varusit ose 

valgusit në gju  

78.  
2608 Aparat korrigjues për korrigjim të nyjës së frenuar /Redersman/  

79.  
2609 

Longetë korrigjuese mbi gju për korrigjim të kontrakturave në gju dhe nyje 

të frenuar  

80.  
2610 Longetë korrigjuese nën gju për korrigjim të deformiteteve të shputave  

81.  
2612 Aparat korrigjues për korrigjim të pektus karenatus  

82.  
4101 

Këpucë korrigjuese për fëmijë për korrigjim të shputës pes ekuinus dhe 

varoaduktus me nyja në thembra dhe pjesë metatarzale me shtrirje  

83.  
4102 Këpucë korrigjuese ortopedike për fëmijë  

84.  
4103 Këpucë tek shkurtimi i ekstremiteteve prej 1-3 cm. 

85.  
4104 Këpucë tek shkurtimi i ekstremiteteve prej 3-6 cm. 

86.  
4105 Këpucë tek shkurtimi i ekstremiteteve prej 6-10 cm.  

87.  
4106 Këpucë tek shkurtimi i ekstremiteteve mbi10 cm. 

88.  
4107 Këpucë me yzengji të vendosur për një shputë  

89.  
4108 Këpucë me yzengji të vendosur për dy shputa 

90.  
4109 

Këpucë speciale ortopedike sipas modelit të gjipsit për deformitete 

specifike  

91.  
4110 Këpucë me shtim medial ose lateral  

92.  
4111 Këpucë ortopedike tek amputimet parciale me përmirësim të amputimit  
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93.  
4112 Këpucë lloji i hapur futbollistik për proteza  

94.  
5103 Peceta të lëkurës të tapacuara me hapje të thembrës  

95.  
5104 Peceta të lëkurës me shtim lateral ose medial  

96.  
5105 Peceta me tapë për shkurtim deri në 2 cm 

 


