
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. 4539/1 од 
28.07.2022. 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 Канцеларији за превенцију пушења Одељења за мониторинг и превенцију зависности и ризичног 
понашања Центра за промоцију здравља Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 
 

1. ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА 
неодређено време, са пуним радним временом 

1 извршилац 
Опис послова и радних задатака:  
Припрема планове истраживања, спроводи истраживања, прати и проучава пушење, односно учесталост пушења, 
законску регулативу у вези са пушењем и друге аспекте употребе дувана, припрема годишњи извештај о учесталости 
пушења међу становништвом. Врши мониторинг и анализу доступности превентивних услуга, и осталих услуга од 
значаја за  област дувана на националном и регионалном нивоу. Прикупља податке и врши анализу прикупљних 
података о коришћењу дувана и последицама коришћења у Србији. Врши анализу ситуације у вези са коришћењем 
дувана у различитим популацијским групама у Србији. Анализира податке о активностима на одвикавању од пушења у 
здравственим установама, проучава организацију и рад здравствених установа на одвикавању од пушења, припрема 
програме одвикавања од пушења и промоције здравих стилова живота без дуванског дима и предлаже мере за 
унапређење програма одвикавања од пушења. Припрема и предлаже стручно-методолошка упутства за здравствене 
установе за рад у области превенције пушења и учествује у  развијању стандарда квалитета превенције. Сарађује са 
државним органима и организацијама, као и јавним установама и другим организацијама и телима у земљи и 
иностранству, односно међународним телима надлежним за проблем пушења и штетних последица пушења по 
здравље становништва. Сарађује са мрежом партнерских организација, установама из система образовања и са 
експертима из специфичних дисциплина. Учествује  у локалним, националним и међународним пројектима и 
састанцима из релевантне области. Врши координацију релевантних експерата и актера на пољу политике јавног 
здравља која се односи на дуван у Србији. Врши планирање развоја националног система на пољу превенције пушења. 
Врши промовисање и имплементацију добре праксе на пољу превенције злоупотребе дувана и евалуација политика. 
Учествује у припреми националних планова, стратегија и других докумената  од значаја у области дувана. Припрема  
едукативни и промотивни материјал у превенцији пушења, злоупотребе психоактивних супстанци и зависности са 
аспекта природних наука и врши едукацију едукатора и сручњака  за области превенције пушења,  злоупотребе 
психоактивних сусптанци и  зависности. Управља подацима о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци и 
зависности, врши техничку и аналитичку подршку обраду података, израду табела и статистичких анализа података из 
делокруга рада Канцеларије, врши анализу података из делокруга рада Канцеларије и сарађује са осталим стручњацима 
из Канцеларије.Учествује у припреми докумената, публикација и информативног материјала Канцеларије за 
превенцију пушења, њиховој  дистрибуцији и презентацији, промовисању на стручним скуповима и  електронским 
медијима. Обавља и друге послове који се појављују у току рада Канцеларије или који су дати Канцеларији, а по 
налогу шефа и послове из делокруга рада Центра по налогу начелника. 
Услови: 

- високо образовање: - на студијама другог степена (мастер академске студије) 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, 

- стручни испит у складу са законом, 
- знање рада на рачунару (Word, Excell), 
- знање енглеског 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 – ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА 
(ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА) 

 
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“. 


