Опис послова Сектора за уговарање здравствене заштите:

1) послови припреме општих аката којима се утврђују услови, критеријуми и мерила за
закључивање уговора са установама и другим субјектима који пружају здравствене
услуге;
2) утврђивање и усклађивање накнада по наменама за здравствене установе из Плана
мреже, на основу прописаних критеријума и мерила, установама социјалне заштите и
другим даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже;
3) израда инструкција за анексирање закључених уговора;
4) израда модела уговора који се закључују са субјектима који пружају здравствене
услуге;
5) припрема јавних позива за закључивање уговора са здравственим установама у
приватној својини;
6) израда инструкције за евиденцију и ажурирање података у Апликацији уговорених
радника;
7) припрема општих аката о утврђивању цена здравствених услуга;
8) обрачун припадајуће накнаде из варијаблиног дела, по истеку квартала, за здравствене
установе које се финансирају по систему ДСГ у зависности од ДСГ учинка и показатеља
квалитета у складу са Методологијом за утврђивање варијаблиног дела накнаде;
9) анализа месечних и кварталних података из електронске фактуре и на основу
достављених података од филијала за здравствене установе примарног, секундарног и
терцијарног нивоа здравствене заштите и посебно за здравствене установе које се
финансирају по систему ДСГ на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и
креирање извештаја;
10) израда и квартално објављивање капитационих табела са оценама изабраних лекара
и табела Посечне оцене здравствене установе по капитационом моделу на основу којих
се врши обрачун варијабилног дела плате изабраних лекара;
11) израда акта којим се дефинишу највиши износи накнада трошкова за медицинскотехничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања у
складу са актом који уређују врсте медицинско-техничких помагала и индикације за
прописивање помагала осигураним лицима;
12) праћење и ревизија аката везаних за анализу, планирање и развој финансирања
секундарне и терцијаране здравствене заштите;
13) координације рада одељењима за уговарање здравствене заштите у филијалама
Републичког фонда;
14) припреме извештаја, анализа и информација за потребе органа Републичког фонда;
15) припреме инструкција из делокруга послова Сектора;

16) предлагања мера за унапређење рада Сектора.

