
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. 4805/1 од 05. августа 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 Одељењу за 
пројектовање, развој и администрирање информационих система у Центру за информатику и биостатистику 
у здравству Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 
 
 

ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
на неодређено време, са пуним радним временом 

1 извршилац 
 
Опис послова и радних задатака:  
У сарадњи са руководиоцем одељења спроводи анализу информатичке инфраструктуре корисника и 
дефинисање пројектног задатка за њен редован развој, одржавање и рад. Пројектује моделе интеграције 
рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио 
веза. Пројектује моделе интеграције системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за 
обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и 
других. Пројектује моделе интеграције информационог система заснованог на смарт картицама – опреме и 
смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на 
картицама и у систему. Пројектује моделе заштите и контроле приступа и коришћења информатичких 
ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података. Спроводи тeстирање инфраструктурних 
целина по процесима. Учествује у пословима везаним за едукацију здравствених радника и сарадника у 
области здравствене информатике. Пружа стручну помоћ заводима за јавно здравље, другим здравственим 
установама и другим центрима из Института из области здравствене статистике и информатике. Учествује у 
сачињавању плана рада Одељења, праћењу извршења и изради извештаја о раду. Обавља и друге послове из 
делокруга рада Центра по налогу шефа Одељења или начелника Центра. 
 
Услови: 
- високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, најмање три године радног искуства, знање рада 
на рачунару, познавање енглеског језика. 

 
 

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 – ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

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“. 

 


