
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I)  и одлуке в.д. директора Института 
бр. 4685/1 од 03.08.2022. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН 
ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића старијег бр. 5, 11000 Београд, 
расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за праћење и евалуацију система 
здравствене заштите у Центру за анализу, планирање и организацију здравствене заштите 
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“: 
 

Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу 
на неодређено време, са пуним радним временом 

1 извршилац 
 

Опис послова и радних задатака: 
Организује и учествује у изради задатака поверених Одељењу. Ради на изради плана рада Одељења, прати 
његово извршење и израђује периодичне извештаје о раду. Учествује у раду стручних тимова, радних група, 
комисија и других радних тела за разматрање и одлучивање о одређеним питањима које формирају 
Министарство здравља, Републички фонд за здравствено осигурање и друге институције и организације. 
Учествује у координирању мрежом института и завода за јавно здравље у области планирања, организације 
здравствене заштите, праћења здравственог стања становништва и функционисања система здравствене 
заштите. Прати стручни рад института/завода за јавно здравље и других здравствених установа у области 
делокруга рада Одељења. Учествује у унапређењу постојеће, релевантне националне регулативе и њеном 
усаглашавању са законодавством Европске уније. Учествује у истраживањима из области планирања и 
анализе здравствене заштите и здравственог стања становништва. У сарадњи са мрежом завода и института 
развија и обједињује едукативне програме из области јавног здравља. Ради на изради стручно-
методолошких упутстава, приручника, анализа и елабората, стручних мишљења и др. Спроводи 
приправнички и специјалистички стаж доктора медицине и доктора стоматологије. Спроводи спољну 
проверу квалитета стручног рада у институтима/заводима за јавно здравље. Организује и координира 
сарадњу са другим стручним и научним међународним организацијама из своје делатности и прати стручна 
и научна достигнућа у земљи и свету. Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу 
начелника Центра. За свој рад одговара  начелнику Центра. 
 
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, најмање три године и 6 месеци у звању доктора медицине, знање једног 
светског језика, организационе способности. 
 
Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др 
Суботића старијег бр. 5, 11000 Београд 
 

са назнаком: ЗА КОНКУРС – Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу (Центар за 
анализу, планирање и организацију здравствене заштите) 

 
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“. 


