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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

ПР = „Public Relations“ – односи са јавношћу 

РФЗО = Републички фонд здравственог осисгурања 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију у односима 

и комуникацији са јавношћу. Обухвата следеће активности:  

1. Израда и реализација плана активности из области комуникације и маркетинга 

ИОРС 

2. Управљање комуникацијом са медијима и другим релевантним установама и 

организацијама 

3. Представљање Института у јавности кроз организовање медијских догађаја, 

координацију израде публикација и интернет презентације Института. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се примењује у раду самосталног стручног сарадника за комуникацију 

ИОРС и свих  других организационих јединица и запослених укључених у наведене 

активности.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

Самостални стручни сарадник за комуникацију ИОРС одговоран је за спровођење ове 

процедуре. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

1. Израда и реализација плана активности из области комуникације и 

маркетинга подразумева израду годишњег плана активности, организацију 

реализације активности, израду месечног извештаја за директора службе и 

годишњег извештаја о реализацији плана директору ИОРС. 

 

2. Управљање комуникацијом са медијима и другим релевантним установама и 

организацијама 

₋ Брига о добрим односима са локалним и националним медијима, другим 

партнерима и јавношћу 

₋ Развој капацитета и механизама за комуникацију 

₋ Успостављање контаката са особама задуженим за комуникацију у другим 

здравственим установама; 

₋ Састављање листе релевантних медија и новинара који прате здравство на 

националном и локалном нивоу; 
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₋ Успостављање контаката са новинарима и медијима (независно или уз помоћ пр 

службе Министарства здравља); 

₋ Учешће у едукацијама и састанцима из области ПР организованим од стране 

Министарства здравља или других установа. 

 

3. Представљање Института у јавности  

- Планирање и реализација активности које промовишу ИОРС и делатност ИОРС 

(кампање, конференције за штампу, саопштења, публикације, друштвене мреже  

и др.) 

- Праћење и извештавање о свим важним новостима у вези са Институтом које би 

могле да се користе за обавештавање медија. 

- Редовни контакти са руководиоцима организационих целина ради добијања 

информација о темама/активностима које би се могле искористи за појављивање 

у медијима; 

- Праћење и прикупљање чланака у штампи о здравственим темама; 

- Прикупљање појављивања запослених ИОРС  у медијима, писаним и 

електронским. 

- Организовање медијских догађаја: планирање, организација, креирање и слање 

позива/информација медијима, припрема саопштења за јавност; 

₋ Координација израде публикација ИОРС; 

₋ Управљање садржајем интернет презентације Института; 

₋ Информисање локалне заједнице о активностима установе користећи медије,  

штампани материјал, организовање предавања или догађаја  и др. 

 

4. Комуникација са јавношћу и корисницима 

- Информације о организацији, делатности и раду ИОРС могу се добити преко 

интернет презентације ИОРС, интернет презентација других установа као што 

су Министарство здравља или РФЗО, саопштења у медијима, публикација и др. 

- Контакт се остварује путем телефона, емаила, интернет презентације, писменим 

путем или на шалтеру информација у ИОРС 

- За примедбе и сугестије корисника поступак је описан процедуром „Процедура 

за примедбе и сугестије пацијената“. 

 

6. ВЕЗА СА ДРУГИМ ПРОЦЕДУРАМА 

- Процедура за примедбе и сугестије пацијената 

 

7. РЕФЕРЕНЦЕ 

-  Закон о правима пацијената, Службени гласник РС број 45/13 

-  Закон о здравственој заштити , Службени гласник РС бр. 107/2005, 72/2009, 

88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014.  


