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22)  учешћа   у   изради   општих   аката   којима  се  регулишу питања везана за процену 

примене нове технологије; 

23)  у вези медицинских средстава; 

24)  израде   извештаја  и   анализа   из   делокруга   надлежности  Сектора  у  Дирекцији   

Републичког фонда; 

25)  израде,   анализа   и    ажурирања    базе    осигураних   лица    који   се   налазе   на 

хроничном програму дијализе у здравственим установама у плану мреже; 

26)  израде,    анализа    и   ажурирања    базе    осигураних    лица,   који   се  налазе  на 

хроничном програму дијализе у здравственим установама ван плана мреже. 

27)  израде, анализа и ажурирања базе осигураних лица са ретким коагулопатијама; 

28)  евиденција издатих/враћених вентилатора; 

29)  израде Упутстава о укључењу осигураних лица на процес БМПО; 

30)  евиденције осигураних лица упућених на комисију за БМПО; 

31)  евиденције осигураних лица упућених на процес БМПО; 

32)  израде извештаја о утрошку: 

•  имплантаната, 

•  медицинско техничких помагала и  

•  формирање различитих типова медицинских извештаја; 

33)  решавања захтева за отварање нових шифара у електронској фактури; 

34)  одговарања на дописе филијала, ЗУ и осигураних лица; 

35)  сарадње  са  Сектором  за  здравствено осигурање и правне послове при решавању 

предмета у управном поступку; 

36)  израде   предлога   решења   о   образовању   Комисија   које   формира   директор 

Републичког фонда, а у чијем раду учествују запослени из Сектора;  

37)  израде     и    достављања    докумената    одговорном    лицу    ради    ажурирања 

званичног  сајта Републичког фонда, у делу који се тиче делокруга рада Сектора; 

38)  учешћа   у   изради   правилника   и   других   општих   аката    којима   се   регулишу 

питања везана за медицинска средства;  

39)  учешћа   у   изради   аката   којима   се   утврђују   цене   здравствених   услуга,  као  и  

највишег нивоа цена медицинских средстава које се финансирају из средства обавезног 

здравственог осигурања; 

40)  учешћа  у  изради  стручних мишљења и стручно‐методолошких упутстава и 

инструкција које се односе на медицинска средства, процену нове технологије и остале 

послове из делокруга Сектора од значаја за обављање делатности Републичког фонда; 

41)  учествововања   у   изради   аката   који   се  односе   на:  садржај   и   обим   права 

осигураних  лица, партиципирање осигураних лица у трошковим здравствене заштите, начин и 

поступак остваривања права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања, 

електронску фактуру и акту којим се утврђује план здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања; 

42)  израде    медицинских    анализа    са    предлогом    мера    у    циљу   оправданости 

финансирања здравствених услуга, а на основу фактурисаних утрошака здравствених установа 

исказаних кроз електронску фактуру; 

43)  прикупљања   и   обраде   података  ради  израде анализа о потрошњи и потребама 

које се односе на медицинска средства; 



44)  учествовања    у одређивању шифара за медицинска   средства    и    њихово 

повезивање са бар кодовима;  

45)  уочавања  здравствених  потребе  за  коју  је  неопходно ново медицинско средство, 

провера да ли је исто регистровано у АЛИМС, провера цене на светском тржишту, анализа 

количине потребног средства на годишњем нивоу; 

46)  обављања     других    послова    у    вези   са    медицинским   средствима,    новим 

технологијама и здравственим услугама којима се обезбеђује здравствена заштита из 

обавезног здравственог осигурања; 

47)  праћења  извршења одлука органа Републичког фонда из надлежности Сектора; 

48)  израде  мишљења  о  садржају  дописа  на  питања  и  представке филијала,  

49)  осталих сектора у Дирекцији, Министарства здравља, здравствених установа, 

осигураних лица, удружења пацијената; 

50)  сарадње  са  Министарством  здравља,  здравственим  установама  из  плана  и ван  

51)  плана мреже, удружењима пацијената, осигураним лицима и осталим учесницима у 

систему здравствене заштите; 

52)  предлагања мера за унапређење рада Сектора и припремања инструкције из 

делокруга послова Сектора. 


