
У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020) Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" објављује следеће податке о броју 

запослених и радно ангажованих лица: 

1. Број систематизованих радних места према нивоу квалификација: висока стручна спрема – 209; виша стручна спрема – 71; средња стручна 

спрема – 84; нижа стручна спрема – 28. Укупан број систематизованих извршилаца на свим радним местима: 392. 

2. Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација: 

Број запослених на неодређено време: 235                            Број запослених на одређено време: 47                              Укупан број запослених: 282 

- висока стручна спрема – 141 (неодређено време: 128, одређено време: 13), 

- виша стручна спрема – 62 (неодређено време: 38, одређено време: 24),  

- средња стручна спрема – 56 (неодређено време: 49, одређено време: 7),  

- нижа стручна спрема – 23 (неодређено време: 20, одређено време: 3).  

3. Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа): 42* 

4. Укупан број запослених на неодређено време којима је престао радни однос по било ком основу у претходној календарској години: 7 

5. Укупан број новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у претходној календарској години: 13. 

6. Укупан број новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој 

календарској години: 0. 

7. Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70%:  6. 

*у укупан број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) нису, због природе и динамике обављених 

послова, убрајана лица која су ангажована по уговору о делу за вршење послова ванреног стручног надзора (у мају 2022. године по уговору о 

делу за вршење ванредног стручног надзора било је ангажовано 12 лица) 

Подаци су ажурирани на дан: 09.06.2022. 


