
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/2020 Анекс I) и одлуке в.д. директора Института бр. 4284/1 од 
19.07.2022. 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 финансијско-рачуноводствене послове Службе за правне, економско-финансијске и 
друге сличне послове  Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 
 
 
 

1. РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 
на одређено време, до шест месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла 

1 извршилац 
 
Опис послова и радних задатака:  
Врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско 
задуживање. Врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга 
примања. Води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања. Контролише  
евидентирање  пословних  промена  у  пословним  књигама  и евиденцијама. Обрачун зарада, боловања и 
других личних примања. Припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама. Прати и 
усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге. Прати измиривање обавеза по основу пореза 
на добит. Учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност. Израђује месечне извештаје о 
документацији и одговоран је за њихову тачност. Ажурира податке у одговарајућим базама. Пружа подршку 
у изради периодичног и годишњег обрачуна. Врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, 
обрађује податке и израђује статистичке табеле обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по 
налогу начелника. За свој рад одговара начелнику Службе. 
Услови: 

- средње образовање,  
- знање рада на рачунару, 
- 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 РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 

 
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, на огласној табли 

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“. 
 


