Врз основа на челн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 63 став 1 точка 8
од Законот за здравственото осигурување (“Сл.весник на РМ“ бр.25/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на
седницата одржана на 30.11. 2007 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на средства за набавка на биокуларен колпоскоп со
камера за потребите на избраните лекари - гинеколози во здравствени
установи од примарната здравствена заштита
Член 1
За подобрување на условите за укажување на здравствените услуги на
осигурените лица кај избраните лекари - гинеколози во здравствените
установи од примарната здравствена заштита се одобруваат средства за
набавка на биокуларен колпоскоп со камера во висина до 1.000,00 евра во
денарска противвредност за еден колпоскоп.
Член 2
Средствата во висина утврдена во член 1 од оваа Одлука може да ги
добијат сите здравствени установи кои имаат ординации со избран лекар гинеколог во примарната здравствена заштита за набавен еден колпоскоп
за секоја ординација без оглед на тоа колку избрани лекари работат во
ординацијата.
Член 3
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат на здравствените
установи во денарска противвредност според средниот курс на Народната
банка на Република Македонија на денот на набавката на колпоскопот.
Доколку цената на колпоскопот е пониска од 1.000,00 евра во денарска
противвредност, Фондот ќе ја исплати стварната (купопродажната) цена.
Член 4
Условите за добивање на средствата од член 1 на оваа Одлука се:
- здравствената установа која има ординација со избран гинеколог, да
има склучено договор со Фондот за вршење на здравствени услуги во
примарната здравствена заштита за 2008 година;

-

колпоскопот да е набавен по влегување во сила на оваа Одлука, до
29.02.2008 година;
биокуларниот колпоскоп да е со зголемување од минимум 26 пати со
камера;
колпоскопот да е нов.

За организационите единици (ординации) во состав на здравствената
установа, здравствената установа треба да достави доказ (решение) од
Централниот регистар.
Член 5
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на здравствената
установа ќе и го исплати износот од член 1 на оваа Одлука врз основа на
доставена фактура за купен колпоскоп со приложена фискална сметка.
Член 6
Доколку здравствената установа во рок од една година по добиените
средства од Фондот престане со работа или престане со работа
организационата единица во нејзин состав, односно престане Договорот за
работа со здравствената установа од било кои причини, должна е износот
што го добила по извршената набавка на колпоскопот да го врати на
Фондот во рок од 15 дена од денот на престанокот.
Член 7
Средствата за реализирање на оваа Одлука се обезбедени во Буџетот на
Фондот за 2008 година.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува
по добивање на согласност од Министерот за здравство.

Број: 02-18878/11
30.11.2007
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Аљбон Џемаили
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