
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. 974/1 од 
28.02.2022. 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 Одељењу за епидемиолошки надзор у Центру за контролу и превенцију 
болести Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“: 
 
 

Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу 
на одређено време, до 12 месеци, са пуним радним временом, 

због повећаног обима посла 
1 извршилац 

 
Опис послова и радних задатака:  
Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на 
свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено- васпитне активности и 
остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници. Ради у превентивним 
саветовалиштима. Спроводи епидемиолошки надзор над инфекцијама које су повезане са здравственом 
заштитом, и другим заразним болестима, као и епидемијама ових и других заразних болести. Учествује у 
изради периодичних извештаја о кретању и учесталости инфекција које су повезане са здравственом 
заштитом, антимикробне резистенције и других заразних болести на територији Републике Србије. 
Учествује у спровођењу активности у ванредним стањима. Прати, анализира и извештава о 
епидемиолошким карактеристикама инфекција које су повезане са здравственом заштитом, и других 
заразних болести код нас и у свету. Спроводи националне програме превенције и контроле инфекција 
које су повезане са здравственом заштито. Спроводи супервизорске активности на терену. Координира 
са мрежом института и завода за јавно здравље, у области за коју је задужен. Учествује у радним 
групама и комисијама Министарства здравља и РФЗО, домаћим и међународним организацијама. 
Учествује у имплементацији Међународног здравственог правилника у области надлежности. Учествује 
у изради водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за превенцију и контролу инфекција 
које су повезане са здравственом заштитом, и других заразних болести. Учествује у едукацији 
здравствених радника у области превенције и контроле инфекција које су повезане са здравственом 
заштитом, и других заразних болести. Спроводи здравствено васпитање у општој популацији путем 
медија о мерама превенције болести инфекција које су повезане са здравственом заштитом, 
антимикробне резистенције и других заразних болести. Учествује у планирању кампањи и других 
активности у циљу превенције инфекција које су повезане са здравственом заштитом, антимикробном 
резистенцијом и других заразних болести. Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења. Спроводи 
епидемиолошки надзор над векторским и другим заразним болестима, као и епидемијама ових и других 
заразних болести. Учествује у изради периодичних извештаја о кретању и учесталости векторских и 
других заразних болести на територији Републике Србије. Учествује у спровођењу активности у 
ванредним стањима. Прати, анализира и извештава о епидемиолошким карактеристикама векторских и 
других заразних болести код нас и у свету. Спроводи националне програме превенције и контроле 
векторских заразних болести. Координира са мрежом института и завода за јавно здравље, у области за 
коју је задужен. Учествује у радним групама и комисијама Министарства здравља и РФЗО, домаћим и 
међународним организацијама. Учествује у имплементацији Међународног здравственог правилника у 
области надлежности. Учествује у изради водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за 
превенцију и контролу векторских и других заразних болести. Учествује у едукацији здравствених 
радника у области превенције и контроле векторских и других заразних болести. Спроводи здравствено 
васпитање у општој популацији путем медија о мерама превенције векторских и других заразних 
болести. Учествује у планирању кампања и других активности у циљу превенције векторских и других 
заразних болести. Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења.   
Услови: 
- високо образовање: - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује 
високообразовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана 



медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; - на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
стручни испит, лиценца, специјалистички испит из епидемиологије, најмање три године и 6 
месеци у звању доктора медицине, знање писаног и говорног енглеског језика, добре вештине 
комунукације, познавање рада на рачунару, најмање 5 година специјалистичког стажа; 
организационе способности. 
 
 
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 специјалиста у јавном здрављу 
 

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“. 


