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3410487 НОР техника бојења сателитских 
региона хромозома 243,90

3410488 Кариотип: ауторадиографија 272,70

3410489 Размјене сестринских хроматида 346,20

3410490 Кариотип: техника Р трака 414,30

3410491 Кариотип: техника Q трака 414,30

3410492 Кариотип: техника Г трака 30 митоза 216,30

3410493 Цитогенетска анализа: култивисане 
ћелије хорионских ресица 326,50

3410494 Цитогенетска анализа: култивисане 
ћелије амнионске течности 750,00

3410495 Цитогенетска анализа: биодозиметрија 
јонизујућег зрачења 224,20

3410496 Цитогенетска анализа: ћелије 
солидних тумора 582,20

3410497 Цитогенетска анализа: ћелије коштане 
сржи из културе 701,50

3410498 Цитогенетска анализа: ћелије коштане 
сржи - директна метода 346,20

3410499 Цитогенетска анализа: нестимулисане 
ћелије периферне крви 487,80

3410500 Микрохируршка интервенција на 
гаметима 224,20

3410501 Геномска радио осјетљивост 
микронуклеусним тестом 648,60

3410502 Култура јајне ћелије и ембриона 224,20

3410503 Култура ћелије амнионске течности 480,10

3410504 Култура хорионских ресица 373,70

3410505 Култура фибробласта коже 480,10

3410506 Замрзавање и одмрзавање ћелија 51,10

3410507 Метотрексатом синхронизована 
култура 121,90

3410508 Култура ћелија солидних тумора 106,20

3410509 Култура ћелија костне сржи 59,00

3410510 Култура ткива: нестимулисани 
леукоцити периферне крви 59,00

3410511 Ко-култура лимфоцита мушког и 
женског пола 131,10

3410512 Корелација резултата (MIC 
номенклатура) 141,60

3410513 Детекција мутација преко 
хетеродуплексне анализе 149,50

3410514 Рестрикционе анализе PCR 
фрагмената 149,50

3410515 ДНК анализа: детекција PCR 
продуката вертикалном 
електрофорезом 106,20

3410516 Детекција PCR продуката 
хоризонталном електрофорезом 78,70

3410517 Изолација ДНК из лимфоцита 
периферне крви адулта и фетуса 259,60

3410518 Изолација ДНК-микрометода 94,40
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Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће
се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Oвa одлукa ће се при мје њи ва ти од 1. сеп тем бра до 31.
де цем бра 2011. го ди не.

Број: 02/015-5922-5/11 Пред сјед ник
17. но вем бра 2011. го ди не Управ ног од бо ра,
Ба ња Лу ка О ли ве ра Мар ко вић, с.р.

На осно ву чл. 20. и 49. За ко на о здрав стве ном оси гу ра -
њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/99,

51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), чла на 8.
став 3. За ко на о здрав стве ној за шти ти (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 106/09) и чла на 17. Ста ту та Фон -
да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 и
105/09), Управ ни од бор Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре -
пу бли ке Срп ске, на XI сјед ни ци, одр жа ној 17. но вем бра
2011. го ди не,  д о  н и о  ј е

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О СА ДР ЖА ЈУ, ОБИ МУ И 
НА ЧИ НУ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРА ВА НА ЗДРАВ СТВЕ НУ 

ЗА ШТИ ТУ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о са др жа ју, оби му и на чи ну оства ри ва -
ња пра ва на здрав стве ну за шти ту (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 102/11) у чла ну 8. став 3. ми је ња се
и гла си:

“(3) Фи нан си ра ње пра ва на јед ну про це ду ру аси сти ра -
не ре про дук ци је - ван тје ле сна оплод ња вр ши се пре ма го -
ди на ма жи во та же не, и то:

а) до на вр ше них 40 го ди на - јед на аси сти ра на ре про -
дук ци ја у ци је ло сти пре ма Цје нов ни ку Фон да,

б) од 41. до на вр ше не 42. го ди не - јед на аси сти ра на ре -
про дук ци ја у ви си ни од 50% од ци је не на ве де не про це ду ре
пре ма Цје нов ни ку Фон да.”.

Члан 2.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 02/015-5922-4/11 Пред сјед ник
17. но вем бра 2011. го ди не У прав ног од бо ра,
Ба ња Лу ка О ли ве ра Мар ко вић, с.р.

Ко ми си ја за хар ти је од ври јед но сти 
Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 309. За ко на о при вред ним дру штви ма
(“Слу жбе ни гла сник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09
и 100/11) и чла на 260. став 1. тач ка 1. За ко на о тр жи шту
хар ти ја од ври јед но сти (“Слу жбе ни гла сник Републике
Српске”, бр. 92/06 и 34/09), Ко ми си ја за хар ти је од ври јед -
но сти Ре пу бли ке Срп ске  д о  н о  с и

С ТА Н  Д А Р Д Е  

КОР ПО РА ТИВ НОГ УПРА ВЉА ЊА 

УВОД

Стан дар ди ма кор по ра тив ног упра вља ња де таљ ни је се
утвр ђу ју ме ха ни зми функ ци о ни са ња и за шти те ин те ре са у
ме ђу соб ним од но си ма раз ли чи тих но си ла ца ин те ре са (за -
ин те ре со ва них стра на) у ак ци о нар ском дру штву.

Но си о ци ин те ре са у ак ци о нар ском дру штву су ли ца ко -
ја пре у зи ма ју од ре ђе не ди рект не или ин ди рект не ри зи ке у
од но су на дру штво и у ве зи са дру штвом. Осим по сто је ћих
и по тен ци јал них ак ци о на ра, у но си о це ин те ре са пре ма
дру штву убра ја ју се за по сле ни, куп ци, до ба вља чи, кре ди -
то ри, по вје ри о ци, управ ни и над зор ни ор га ни дру штва, ло -
кал на за јед ни ца и ор га ни др жав не вла сти.

Стан дар ди кор по ра тив ног упра вља ња (у да љем тек сту:
Стан дар ди) утвр ђе ни су на ба зи сље де ћих прин ци па кор -
по ра тив ног упра вља ња, усво је них од стра не Ор га ни за ци је
за еко ном ску са рад њу и раз вој (Or ga ni za tion for eco no mic
co-ope ra tion and de ve lop ment - OECD):

1. оси гу ра ва ње осно ва за ефи ка сну при мје ну прин ци па
упра вља ња ак ци о нар ским дру штви ма;

2. пра ва ак ци о на ра и кључ не вла снич ке функ ци је;

3. рав но пра ван трет ман ак ци о на ра;

4. уло га за ин те ре со ва них стра на - но си ла ца ин те ре са у
упра вља њу ак ци о нар ским дру штви ма;
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