
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. 8310/1 од 24.12.2021. 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 Одсеку за микологију и 
паразитологију у Центру за микробиологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“: 
 

Доктор медицине спедијалиста у клиуничко-биохемијској, хематолошкој дијагностици и 
имунолошкој дијагностици 

на неодређено време, са пуним радним временом, 
1 извршилац 

 
Опис послова и радних задатака:  
Обавља послове доктора медицине специјалисте у имунолошкој дијагностици у Одсеку и Центру. Учествује 
у изради стандардних оперативних процедура из области дијагностике која се ради у Одсеку и Центру. 
Учествује у имунолошким и молекуларним испитивањима различитих клиничких материјала и узорака у 
Одсеку и Центру у циљу дијагностике обољења и интерпретације резултата. Учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите. Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; Учествује у процесима интерне контроле квалитета у Одсеку и Центру и екстерним 
контролама квалитетета од стране међународних организација; Примењује актуелне стандарде система 
квалитета и опрему нове генерације. Учествује у процесима јавних набавки медицинских средстава за 
потребе Одсека и Центра; Учествује у креирању извештаја према захтевима интерних и екстерних субјеката. 
Учествује у континуираној едукацији и обуци лабораторијског особља из области система квалитета. 
Учествује у активностима стручног усавршавања. Користи унапређени информациони систем за 
правовремено прикупљање, анализирање и ширење информација. Омогућује приступ информацијама и 
новим технологијама. Учествује у реализацији пројеката и студија из домена рада Одсека и Центра. 
Израђује стандардне оперативне процедуре и писане водиче из области рада Одсека и Центра, оцењује 
резултат, пружа повратне информације и подршку интерним и екстерним субјектима из домена рада Одсека 
и Центра. Обавља и друге послове из делокруга рада Одсека и Центра по налогу шефа Одсека и начелника 
Центра. 
 
Услови: 
- Високо образовање: – на интегрисаним академским студијама, по прописима којим се уређује 
високо образовање од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана 
специјализације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; – на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из одређених грана специјализације, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
стручни испит, лиценца, специјалистички испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунарима. 
 
 
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 спедијалиста у клиуничко-биохемијској, 
хематолошкој дијагностици и имунолошкој дијагностици 

 
 

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“. 


