
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 7420/1 од 23.11.2021. године, 
Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др 
Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Канцеларији за скрининг 
рака у Центру за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“: 
 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 
на одређено време, до 12 месеци, са пуним радним временом, 

због повећаног обима посла 
2 извршиоца 

 
Опис послова и радних задатака:  
Уз помоћ лекара специјалисте у Канцеларији, координатора оперативним активностима за рано откривање 
рака грлића материце, рака дојке и колоректалног карцинома, обавља активности и мере у координисању и 
управљању програмским радом у делу раног откривања малигних болести. У складу са имплементацијом 
националних програма раног откривања рака на територији Републике Србије, спроводи потребне 
оперативне и стручне активности у домену планирања, анализе капацитета, мониторнига и евалуације 
програмских активности скрининга рака, у непосредној сарадњи са координаторима појединачних програма 
и шефом Канцеларије. Учествује у активностима информисања, едукације, комуникације, сензибилизације и 
мобилизације циљне и опште популације. Учествује у припреми свих предлога релевантних нацрта 
докумената (националних програма, методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја) у области 
превенције и раног откривања рака. Учествује у анализи предности и недостатака у моделима за спровођење 
превенције и раног откривања колоректалног карцинома, као и у анализи капацитета у кадровима и опреми 
за спровођење програмских активности. Учествује у изради периодичних и годишњих извештаја  о 
спровођењу активности Канцеларије,  и о реализацији програма раног откривања рака на територији 
Републике Србије. Учествује у анализи извештаја као и епидемиолошких карактериста малигних болести за 
територију Републике Србије, које су предмет спровођења организованих програма скрининга рака. Прати 
спровођење програма раног откривања малигних болести у свету и издваја најзначајније препоруке за 
примену. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Канцеларије, по налогу шефа Канцеларије, 
начелника Центра и директора Института. 
 
Услови: 
- високо образовање: - на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним академским студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;  
- стручни испит  
- лиценца  
- најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине 
- знање једног светског језика 
- знање рада на рачунару 
 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др 
Суботића бр. 5,  
11000 Београд 

са назнаком: ЗА КОНКУРС – ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 
 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.  
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за 

запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли 
и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“. 

 


