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1. Shtojcë Kontrate Fondi - Farmaci 
 

Në kontratën Drejtori Rajonale e Fondit-Farmaci / 2015 bëhen ndryshimet si më poshtë 
vijon;   
 
1. Në kapitullin Detyrimet e Farmacisë, nëntitulli Detyrime të përgjithshme, pas pikës 7, 
shtohet pika 8 me këtë përmbajtje: 
 “Farmacia është e detyruar të paraqesë pranë Drejtorisë Rajonale faturën tatimore për shumën e 
njohur për rimbursim.” 
 
2. Në kapitullin Detyrimet e Farmacisë, nëntitulli Detyrimet specifike, pika 5 riformulohet si 
vijon: 
5. Farmacia të ekzekutojë recetat saktësisht sipas udhëzimeve në fuqi. Në asnjë rast nuk do të 
rimbursohen recetat të cilave u mungon një prej elementeve të meposhtëm:   
• Numri i serisë së recetës 
• emër mbiemër pacienti  
• kodi i pacientit 
• datëlindja 
• nr. i Regjistrit 
• numri i konsultës 
• data e konsultës 
• të jetë zgjedhur kategoria 
• diagnoza 
• kodi i diagnozës 
• tipi i sëmundshmërisë 
• kodi i QSH 
• data e lëshimit të recetës 
• kodi i mjekut 
• firma vula e mjekut 
• vula e institucionit 
• data ekzekutimit të recetës 
• numri i recetës për farmacinë  
• firma e farmacisë 
• vula e farmacisë 
 
 
 
Gjithashtu nuk do të rimbursohen recetat të cilat nuk përmbushin rregullat e mëposhtme: 
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• Përshkrimi i barnave sipas emërtimit xhenerik ( përjashtuar veteranet dhe invalidet e luftës) 
• Respektimi i numrit të barnave në recetën me rimbursim të pjesshëm ( jo më shumë se tre barna) 
• Lëshimi i recetës së veçantë për barnat  narkotike dhe psikotrope 
• Që receta të jetë lëshuar për një diagnozë 
• Nuk ka përputhshmëri mes  medikamentit dhe kategorisë së pacientit. 
 
3. Në kapitullin Detyrimet e Farmacisë, nëntitulli Detyrimet specifike, pika 13, fjalia e parë 
riformulohet si vijon: 
“FARMACIA është e detyruar të pranojë kontrollin me inventarizim për barnat e rimbursueshme në 
te gjitha rastet e ndërprerjes së kontratës.” 

 
4. Në kapitullin Detyrimet e Farmacisë, nëntitulli “Dorëzimi dhe rregjistrimi i të dhënave”  
pika 1, ndryshohet si vijon: 
“1. Farmacia duhet të dorëzojë në Drejtorinë Rajonale, dy herë në muaj: 
     a) recetat me rimbursim 
     b) listë treguesit analitik të recetave me rimbursim 
     c) listë treguesin përmbledhës  
     d) pasqyrën përmbledhëse të faturave hyrje-dalje 

 
5. Në kapitullin Detyrimet e drejtorisë rajonale, pika 1 dhe pika 2, ndryshohen si më poshtë: 
“1. DREJTORIA RAJONALE merr në dorëzim nga farmacia ose përfaqësuesi i autorizuar i saj, 
recetat me rimbursim së bashku me: listë treguesin analitik të recetave me rimbursim; listë treguesin 
përmbledhës dhe pasqyrën përmbledhëse të faturave hyrje-dalje duke formuar dosjen e subjektit 
farmaceutik. Drejtoria Rajonale harton proces-verbalin e pranimit, një kopje të cilit ia dorëzon 
Farmacisë si dhe  konfirmon pranimin e tyre në programin E-Farmacia.  
  
“2. DREJTORIA RAJONALE njofton Farmacinë ose personin e autorizuar, për detyrimin 
përfundimtar të njohur për rimbursim nga Fondi dhe i dorëzon Farmacisë ose personit të autorizuar:  
 1-Kopjen e akt-rakordimit përfundimtar 
 2-Listën e recetave që nuk janë pranuar për rimbursim 
Drejtoria Rajonale bën xhirimin e shumës vetem pas paraqitjes nga ana e Farmacisë e                        
faturës tatimore me vlerën e njohur si detyrim nga akt-rakordimi.” 
  
6. Në kapitullin Detyrimet e Drejtorise Rajonale, pika 18, fjalia e parë riformulohet si më 
poshtë: 
“DREJTORIA RAJONALE është e detyruar të ushtrojë kontroll me inventarizim, në farmaci, për të 
gjithë barnat e Listës së Barnave që rimbursohen, në të gjitha rastet e përfundimit të kontratës. 
 
7. Në kapitullin “Zgjidhja e kontratës”, pika 24 me përmbajtje: “Në çdo kohë me 
marrëveshje me shkrim midis palëve”, shfuqizohet.  
 
8. Në kapitullin “Pasojat e zgjidhjes së kontratës”, pika 2, fjalia e parë riformulohet si më 
poshtë: 
“Në rastet e zgjidhjes së kontratës nga ana e farmacisë, Farmacisë nuk i rimbursohet vlera e 
recetave që ajo ka të depozituara në Drejtorinë Rajonalë.” 
9. Në kapitullin “Pasojat e zgjidhjes së kontrates”, pas pikës 2, shtohet pika 3 me këtë 
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përmbajtje: 
“Në rast të mbarimit të afatit të kontratës dhe mos aplikimit për rilidhje në vazhdimësi farmacia nuk 
gëzon të drejtën e lidhjes së kontratës për një periudhë 1 vjeçare”. 
 
 

2. Shtojcë Kontrate  Fondi - Agjenci Farmaceutike 
 

Në kontratën Drejtori Rajonale e Fondit-Agjensi / 2015 bëhen ndryshimet si më poshtë vijon;   
 
1.  Në kapitullin Detyrimet e Agjensisë, nëntitulli Detyrime të përgjithshme, pas pikës 7, 
shtohet pika 8 me këtë përmbajtje: 
 “Agjensia është e detyruar të paraqesë pranë Drejtorisë Rajonale faturën tatimore për shumën e 
njohur për rimbursim.” 
 
2. Në kapitullin Detyrimet e Agjensisë, nëntitulli Detyrimet specifike, pika 5 riformulohet si 
vijon: 
5. AGJENSIA të ekzekutojë recetat saktësisht sipas udhëzimeve në fuqi. Në asnjë rast nuk do të 
rimbursohen recetat të cilave u mungon një prej elementeve të mëposhtëm:   
• Numri i  serisë së recetës 
• emër mbiemër pacienti  
• kodi i pacientit 
• datëlindja 
• nr. i Regjistrit 
• numri i konsultës 
• data e konsultës 
• të jetë zgjedhur kategoria 
• diagnoza 
• kodi i diagnozës 
• tipi i sëmundshmërisë 
• kodi i QSH 
• data e lëshimit të recetës 
• kodi i mjekut 
• firma vula  e mjekut 
• vula e institucionit 
• data ekzekutimit të recetës 
• numri i recetës për Agjensinë  
• firma e Agjensisë 
• vula e Agjensisë 
 
Gjithashtu nuk do të rimbursohen recetat të cilat nuk përmbushin rregullat e mëposhtme: 
• Përshkrimi i barnave sipas emërtimit xhenerik ( përjashtuar veteranet dhe invalidet e luftës) 
• Respektimi i numrit të barnave në recetën me rimbursim të pjesshëm ( jo më shumë se tre barna) 
• Lëshimi i recetës së veçantë për barnat  narkotike dhe psikotrope 
• Që receta të jetë lëshuar për një diagnozë 
• Nuk ka përputhshmëri  mes  medikamentit dhe kategorisë së pacientit. 
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3. Në kapitullin Detyrimet e Agjensisë, nëntitulli Detyrimet specifike, pika 13, fjalia e parë 
riformulohet si vijon: 
“AGJENSIA është e detyruar të pranojë kontrollin me inventarizim për barnat e rimbursueshme në 
te gjitha rastet e ndërprerjes së kontratës.” 

 
4. Në kapitullin Detyrimet e Agjensisë, nëntitulli “Dorëzimi dhe rregjistrimi i të dhënave”  
pika 1, ndryshohet si vijon: 
“1. Agjensia duhet të dorëzojë në Drejtorinë Rajonale , dy herë në muaj: 
     a) recetat me rimbursim 
     b) liste treguesit analitik të recetave me rimbursim 
     c) listë treguesin përmbledhës  
     d) pasqyrën përmbledhëse të faturave hyrje-dalje 
 
5. Në kapitullin Detyrimet e Drejtorisë Rajonale, pika 1 dhe pika 2 , ndryshohen si më poshtë: 
“1. DREJTORIA RAJONALE merr në dorëzim nga agjensia ose përfaqësuesi i autorizuar i  saj, 
recetat me rimbursim së bashku me : listë treguesin analitik të recetave me rimbursim;  listë 
treguesin përmbledhës dhe pasqyrën përmbledhëse të faturave hyrje-dalje duke formuar dosjen e 
subjektit farmaceutik. Drejtoria Rajonale harton proces-verbalin e pranimit , një kopje të  cilit ia 
dorëzon agjensisë si dhe  konfirmon pranimin e tyre në programin E-Farmacia.  
  
“2. DREJTORIA RAJONALE njofton agjensinë ose personin e autorizuar, për detyrimin 
përfundimtar të njohur për rimbursim nga Fondi  dhe i dorëzon Agjensisë ose personit të autorizuar:  
 1-Kopjen e akt-rakordimit përfundimtar 
 2-Listën e recetave që nuk janë pranuar për rimbursim 
Drejtoria Rajonale bën xhirimin e shumës vetem pas paraqitjes nga ana e Agjensise e                                                                                                                
faturës tatimore me vlerën e njohur si detyrim nga akt-rakordimi.” 
  
6. Në kapitullin Detyrimet e Drejtorisë Rajonale, pika 18, fjalia e parë riformulohet si më 
poshtë: 
“DREJTORIA RAJONALE është e detyruar të ushtrojë kontroll me inventarizim, në agjensi, për të 
gjithë barnat e Listes së Barnave që rimbursohen, në të gjitha rastet e përfundimit të kontratës. 
 
7. Në kapitullin “Zgjidhja e kontratës”, pika 23 me përmbajtje: “Në çdo kohë me 
marrëveshje me shkrim midis palëve ”, shfuqizohet.  
 
8. Në kapitullin “Pasojat e zgjidhjes së kontratës”, pika 2, fjalia e parë riformulohet si më 
poshtë: 
“Në rastet e zgjidhjes së kontratës nga ana e agjensisë, Agjensisë nuk i rimbursohet vlera e recetave 
që ajo ka të depozituara në Drejtorinë Rajonale.” 
9. Në kapitullin “Pasojat e zgjidhjes së kontratës”, pas pikës 2, shtohet pika 3 me këtë 
përmbajtje: 
   “Në rast të mbarimit të afatit të kontratës dhe mos aplikimit për rilidhje në vazhdimësi agjensia  
nuk gëzon të drejtën e lidhjes së kontratës për një periudhë 1 vjeçare”. 
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3. Shtojcë Kontrate Fondi - Importues Farmaceutik 
 

Në kontratën Drejtori Rajonale Fondit-Importuesi Farmaceutik / 2015 bëhen ndryshimet si 
më poshtë vijon;   
 
1. Në  kapitullin “Zgjidhja e kontratës”, pika 9 me përmbajtje: “Në çdo kohë me marrëveshje 
midis palëve, me shkrim”, shfuqizohet.  
 
2. Kapitulli “Pasojat e zgjidhjes së kontratës”, riformulohet si më poshtë: 
    1.Faturat e barnave të lëshuara nga Importuesi pas datës së zgjidhjes së kontratës, nuk do t’u  
njihen farmacive për efekt inventari dhe nuk do t’u rimbursohen nga FONDI. 
    2.“Në rast të mbarimit të afatit të kontratës dhe mos aplikimit për rilidhje në vazhdimësi 
importuesi farmaceutik nuk gëzon të drejtën e lidhjes së kontratës për një periudhë 1 vjeçare”. 

 
 

4. Shtojcë Kontrate Fondi- Shperndares Farmaceutik  
 
Në kontratën Drejtori Rajonale Fondit-Shpërndarësi Farmaceutik / 2015 bëhen ndryshimet si 
më poshtë vijon;   
 
1. Në kapitullin “Zgjidhja e kontratës”, pika 4 me përmbajtje: “Në çdo kohë me marrëveshje 
midis palëve, me shkrim”, shfuqizohet.  
 
2. Kapitulli “Pasojat e zgjidhjes së kontratës”, riformulohet si më poshtë: 
    1.Faturat e barnave të lëshuara nga Shpërndarësi pas datës së zgjidhjes së kontratës, nuk do t’u 
njihen Farmacive/Agjensive për efekt inventari dhe nuk do t’u rimbursohen nga FONDI. 
    2.“Në rast të mbarimit të afatit të kontratës dhe mos aplikimit për rilidhje në vazhdimësi, 
shpërndarësi farmaceutik nuk gëzon të drejtën e lidhjes së kontratës për një periudhë 1 vjeçare”. 
 


