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На осно ву чла на 110. став 2. тач ка б) За ко на о за шти ти
по тро ша ча у БиХ (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 25/06) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О НА ЧИ НУ И УСЛО ВИ МА
ЗА УПИС УДРУ ЖЕ ЊА ПО ТРО ША ЧА У РЕ ГИ СТАР

Члан 1.

У Пра вил ни ку о на чи ну и усло ви ма за упис удру же ња
по тро ша ча у Ре ги стар (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 38/08) члан 4. ми је ња се и гла си:

“Удру же њу ко је ис пу ња ва усло ве из чла на 6. овог пра -
вил ни ка, Ми ни стар ство - Кан це ла ри ја за за шти ту по тро -
ша ча из да је рје ше ње о упи су у Ре ги стар”.

Члан 2.

У чла ну 6. тач ка г) бри ше се, а т. д), ђ), е) и ж) по ста ју
т. г), д), ђ) и е).

Члан 3.

У чла ну 11. ри је чи: “до 28. фе бру а ра” за мје њу ју се
рије чи ма: “до 31. мар та”.

Члан 4.

Члан 13. бри ше се, а члан 14. по ста је члан 13. 

Члан 5.

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: 14-01-1288/11 
31. марта 2011. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Го ра на Злат ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 49. став 5. За кон о лов ству (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 60/09) и чла на 82. став
2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар по љо при вре -
де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ЦЈЕ НОВ НИ КУ ОД СТРЕ ЛА, КО РИ ШЋЕ ЊА ДИ ВЉА ЧИ
И УСЛУ ГА У ЛО ВИ ШТУ

1. Овим рје ше њем про пи су ју се ци је не ор га ни за ци о не
так се, од стре ла, ко ри шће ња ди вља чи и услу га у ло ви шту,
ко је ло вац пла ћа ко ри сни ку ло ви шта.

2. Ци је не у овом рје ше њу ис ка за не су у кон вер ти бил -
ним мар ка ма и као та кве при мје њу ју се код об ра чу на ви си -
не на кна де ко ју ко ри сни ку ло ви шта пла ћа ло вац члан удру -
же ња, ко је је ко ри сник ло ви шта, стра ни ло вац и до ма ћи ло -
вац ко ји ни је члан удру же ња ко је је ко ри сник ло ви шта.

3. Све ци је не у овом рје ше њу су са ура чу на тим ПДВ-
ом.

4. Од стрел по је ди них вр ста ди вља чи до зво љен је са мо
са од го ва ра ју ћим оруж јем и му ни ци јом:

- ме двје да пу шком са из о лу че ном ци је ви ка ли бра 7 мм
и ви ше и зр ном те жи не 11 гра ма и ви ше,

- ди во ко зју ди вљач пу шком са из о лу че ном ци је ви ка ли -
бра 6,2 мм x 51 мм и ви ше и зр ном те жи не 6 гра ма и ви ше,

- ср не ћу ди вљач пу шком са из о лу че ном ци је ви ка ли бра
5,6 мм x 41 мм и ви ше и зр ном те жи не 3,5 гра ма и ви ше,

- ди вљу сви њу пу шком са из о лу че ном ци је ви ка ли бра 7
мм и ви ше и зр ном те жи не 9 гра ма и ви ше и пу шком сач -
ма ри цом упо тре бом ку гле (мар ке “brenneke” или “ideal”),

- ве ли ког те три је ба муж ја ка са пу шком са из о лу че ном
ци је ви ка ли бра 5,6 мм и те жи ном зр на ве ћом од 2,6 гра ма

и пу шком сач ма ри цом, упо тре бом му ни ци је са сач мом 4
мм и ви ше,

- пољ ску ја ре би цу, ја ре би цу ка ме њар ку, фа за на, ди вљу
пат ку и ље штар ку пу шком сач ма ри цом и сач мом про мје ра
3 мм и ви ше и

- шљу ку, пре пе ли цу, гр ли цу, го лу ба и бе ка си ну пу шком
сач ма ри цом упо тре бом му ни ци је са сач мом 2,5 мм и ви ше.

5. Ди вљач ни је до зво ље но ло ви ти пу шком ко ја при ма
ви ше од два мет ка и по лу а у то мат ском пу шком ко ја ни је ре -
ду ко ва на на два мет ка.

6. Ди вљач ви со ког ло ва раз вр ста на је по пол ној и ста -
ро сној струк ту ри.

7. Тро фе ји ди вља чи оцје њу ју се пре ма фор му ли Ме ђу -
на род ног са вје та за очу ва ње ди вља чи и ло ва (у да љем тек -
сту: CIC).

8. За сва ку од стри је ље ну тро феј ну ди вљач из да је се
тро феј ни лист, а тро фе ји ма у ме да љи по CIC ка те го ри за ци -
ји до дје љу је се ме да ља: злат на, сре бр на или брон за на. Лов -
цу при па да тро феј од стри је ље не ди вља чи.

9. У ци је ну од стре ла ди вља чи ви со ког ло ва ни је ура чу -
на та ци је на ме са, из у зев ако то ни је про пи са но овим рје ше -
њем. Ме со од стри је ље не ди вља чи, ако га ло вац же ли ку пи -
ти, до дат но се об ра чу на ва. За сва ку вр сту ди вља чи по је ди -
нач но про пи са но је ка ко ме со тре ба да бу де об ра ђе но пред
ва га ње, као и ци је на ме са.

10. У ци је ну од стре ла ди вља чи ни ског ло ва ура чу на та
је ци је на ме са, а лов цу при па да од стри је ље ни при мје рак.

11. Код са ни тар ног од стре ла ко ји вр ше струч на ли ца не
на пла ћу ју се ци је на од стре ла, тро феј на ври јед ност и ме со.
У том слу ча ју евен ту ал ни тро феј и ме со при па да ју ко ри -
сни ку ло ви шта.

12. Днев на ор га ни за ци о на так са об у хва та:

- код ло ва ср не ће ди вља чи, ди во ко зје ди вља чи, ме двје -
да и ди вљих сви ња: ор га ни за ци ју ло ва, улаз у ло ви ште,
услу ге струч ног пра ти о ца, упо тре бу лов них обје ка та и
обра ду тро фе ја за тран спорт,

- код ло ва ве ли ког те три је ба и ље штар ке: ор га ни за ци ју
ло ва, улаз у ло ви ште и услу ге струч ног пра ти о ца и

- код ди вља чи ни ског ло ва: ор га ни за ци ју ло ва и улаз у
ло ви ште.

13. Ло вац не пла ћа днев ну ор га ни за ци о ну так су и ци је -
ну од стре ла у ло ву ли си це, ку не зла ти це, ку не бје ли це, ди -
вље мач ке, ја зав ца и ша ка ла, у ак ци ја ма ко је ор га ни зу је ко -
ри сник ло ви шта ра ди сма ње ња број ног ста ња ових вр ста
ди вља чи, од но сно одр жа ва ња ових вр ста ди вља чи на ни -
воу под но шљи ве број но сти.

14. Ло вац не пла ћа днев ну ор га ни за ци о ну так су у ло ву
на ву ка у ак ци ја ма ко је ор га ни зу је ко ри сник ло ви шта ра ди
сма ње ња број ног ста ња ове вр сте ди вља чи, од но сно одр -
жа ва ња број но сти ву ка на ни воу под но шљи ве број но сти.

15. Ло вац, члан удру же ња ко је је ко ри сник ло ви шта, са -
мо у јед ном удру же њу мо же оства ри ти пра во про пи са но у
чла ну 49. став 3. За ко на о лов ству (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 60/09).

16. СРНЕЋА ДИВЉАЧ

Днев на ор га ни за ци о на так са за лов срн да ћа и ср не из -
но си 50 КМ.

а) Срндаћ

До зво ље но ври је ме ло ва срн да ћа је у пе ри о ду од 15.
ма ја до 15. сеп тем бра.

Тро феј на ври јед но сти срн да ћа у CIC по е ни ма из ра же -
на у КМ из но си:

- до 79,99 по е на ..........................................................280 КМ

- од 80 до 99,99 сва ки по ен .........................................12 КМ

- од 100 по е на .............................................................520 КМ

- пре ко 100 по е на до 104,99 по е на ...........................600 КМ

- од 105 до 109,99 по е на ............................................690 КМ

- од 110 до 114,99 по е на ............................................730 КМ
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- од 115 до 119,99 по е на ............................................945 КМ

- од 120 до 129,99 по ена ............................................100 КМ

- од 130 по е на ..........................................................1.945 КМ

- пре ко 130 по е на сва ки сље де ћи по ен ...................130 КМ.

За ра ње ног а не про на ђе ног срн да ћа ло вац пла ћа 50%
про ци је ње не ври јед но сти при мјер ка (тро феј и ме со).

Лов цу као тро феј при па да ју ко сти ло ба ње са па ро го ви -
ма срн да ћа.

б) Срна

До зво ље но ври је ме ло ва ср не је у пе ри о ду од 1. сеп -
тем бра до 31. де цем бра.

- ци је на од стре ла за ср ну.............................................70 КМ

- за ра ње ну, а не про на ђе ну ср ну................................70 КМ.

Ме со ср не ће ди вља чи у ко жи, без утро бе, гла ве и но гу
до ко ље на на пла ћу је се 15 КМ по ки ло гра му.

17. ДИВОКОЗЈА ДИВЉАЧ

Днев на ор га ни за ци о на так са за лов ди во јар ца и ди во ко -
зе из но си 100 КМ.

а) Дивојарац

До зво ље но ври је ме ло ва ди во јар ца је у пе ри о ду од 1.
ав гу ста до 30. но вем бра.

Тро феј на ври јед ност ди во јар ца у CIC по е ни ма из ра же -
на у КМ из но си:

- до 69,99 по е на ..........................................................450 КМ

- од 70 до 79,99 по е на ................................................660 КМ

- од 80 до 84,99 по е на ................................................810 КМ

- од 85 до 89,99 по е на .............................................1.080 КМ

- од 90 до 94,99 по е на .............................................1.260 КМ

- од 95 до 99,99 по е на .............................................1.440 КМ

- од 100 до 104,99 по е на .........................................1.980 КМ

- од 105 до 109,99 по е на .........................................2.700 КМ

- пре ко 110 по е на, сва ки сље де ћи по ен ...................200 КМ

- за ра ње ног, а не про на ђе ног ди во јар ца 
ло вац пла ћа ...........................................................1.000 КМ.

б) Дивокоза

До зво ље но ври је ме ло ва ди во ко зе је у пе ри о ду од 1.
сеп тем бра до 31. де цем бра.

Тро феј на ври јед ност ди во ко зе у CIC по е ни ма из ра же на
у КМ из но си:

- до 69,99 по е на ..........................................................450 КМ

- од 70 до 79,99 по е на ................................................660 КМ

- од 80 до 84,99 по е на ................................................810 КМ

- од 85 до 89,99 по е на .............................................1.080 КМ

- од 90 до 94,99 по е на .............................................1.260 КМ

- од 95 до 99,99 по е на .............................................1.980 КМ

- од 100 до 104,99 по е на .........................................2.700 КМ

- од 105 по е на, сва ки сље де ћи по ен .........................200 КМ

- за ра ње ну, а не про на ђе ну ди во ко зу ...................1.000 КМ.

Ме со ди во ко зје ди вља чи у ко жи, без утро бе, гла ве и но -
гу до ко ље на, на пла ћу је се 20 КМ по ки ло гра му.

Лов цу при па да тро феј од ди во јар ца и ди во ко зе.

18. ЈЕ ЛЕН СКА ДИ ВЉАЧ

Днев на ор га ни за ци о на так са за лов је ле на обич ног, је -
ле на ши ла ша и ко шу те из но си 60 КМ.

а) Јелен обични

До зво ље но ври је ме ло ва је ле на обич ног је у пе ри о ду од
1. сеп тем бра до 31. ја ну а ра.

Тро феј на ври јед ност је ле на обич ног у CIC по е ни ма
изра же на у КМ из но си:

- до 170 по е на .............................................................500 КМ

- од 170 до 189,99 сва ки по ен .....................................20 КМ

- од 190 по е на .............................................................900 КМ

- пре ко 190 по е на до 209,99 сва ки по ен.....................30 КМ

- од 210 по е на ..........................................................1.500 КМ

- пре ко 210 по е на, сва ки сље де ћи по ен ....................40 КМ.

За ра ње ног, а не про на ђе ног је ле на обич ног ло вац пла -
ћа 50% про ци је ње не ври јед но сти при мјер ка (тро феј и ме -
со).

Лов цу као тро феј при па да ју ко сти ло ба ње са па ро го ви -
ма.

б) Остала јеленска дивљач

Ци је на од стре ла оста ле је лен ске ди вља чи из но си:

- за је ле на ши ла ша .......................................................40 КМ

- за ко шу ту ....................................................................50 КМ

- за ра ње ног, а не про на ђе ног је ле на ши ла ша ............20 КМ

- за ра ње ну, а не про на ђе ну ко шу ту ...........................30 КМ.

Ме со је лен ске ди вља чи у ко жи, без утро бе, гла ве и но -
гу до ко ље на, на пла ћу је се 15 КМ по ки ло гра му.

18. ДИ ВЉА СВИ ЊА

Днев на ор га ни за ци о на так са по је ди нач ног ло ва ди -
вљих сви ња из но си 60 КМ.

а) Вепар

Тро феј на ври јед ност ве пра у CIC по е ни ма из ра же на у
КМ из но си:

- до 79,99 по е на ..........................................................180 КМ

- од 80 до 99,99 по е на, сва ки по ен ..........................12,5 КМ

- од 100 по е на .............................................................430 КМ

- пре ко 100 по е на до 109,99 по е на, сва ки по ен.........25 КМ

- од 110 по е на .............................................................680 КМ

- пре ко 110 по е на до 114,99 по е на, сва ки по ен.........50 КМ

- од 115 по е на .............................................................930 КМ

- пре ко 115 по е на до 119,99 по е на, сва ки по ен.........75 КМ

- од 120 по е на ..........................................................1.305 КМ

- пре ко 120 по е на, сва ки по ен..................................100 КМ.

За ра ње ног а не про на ђе ног ве пра ло вац пла ћа из нос од
300 КМ, ко ји се уве ћа ва за 50% про ци је ње не те жи не ме са.

Лов цу при па да тро феј.

Ме со ве пра у ко жи, без утро бе, пла ћа се 4 КМ по ки ло -
гра му.

б) Крмача

Ци је на од стре ла кр ма че:

- до 70 кг те жи не ........................................................150 КМ

- од 71 до 100 кг .........................................................250 КМ

- пре ко 100 кг.............................................................300 КМ.

Лов цу при па да од стре ље ни при мје рак без оба ве зе пла -
ћа ња ци је не ме са.

За ра ње ну, а не про на ђе ну кр ма чу ло вац пла ћа из нос од
50 КМ, ко ји се уве ћа ва за 50% про ци је ње не те жи не ме са.

в) Назиме и прасе

- ци је на од стре ла на зи ме та из но си ..........................150 КМ

- ци је на од стре ла пра се та из но си............................100 КМ.

Лов цу при па да од стри је ље ни при мје рак без оба ве зе
пла ћа ња ци је не ме са.

г) Лов дивље свиње са чеке

Ако се од стрел ди вљих сви ња вр ши са за тво ре них че -
ка, ло вац пла ћа ци је не утвр ђе не у подт. а), б) и в) ове тач -
ке, а лов цу при па да од стри је ље ни при мје рак кр ма че, на зи -
ме та и пра се та без оба ве зе пла ћа ња ци је не ме са.

Ако се од стрел ди вљих сви ња вр ши са за тво ре них че -
ка, ло вац пла ћа про ма шај у сље де ћим из но си ма:

- за ве пра .....................................................................100 КМ

- за кр ма чу.....................................................................50 КМ

- за на зи ме и пра се ......................................................50 КМ.
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д) Лов дивље свиње погоном и пригоном

Лов по го ном и при го ном на ди вље сви ње ор га ни зу је се
за гру пе од три до де сет ло ва ца.

Днев на ор га ни за ци о на так са по гру пи, ако лов ци ни су
чла но ви ло вач ког удру же ња ко је је ко ри сник ло ви шта, од -
но сно ма тич ног удру же ња, из но си 300 КМ. У ову ци је ну је
ура чу на та ор га ни за ци ја ло ва, улаз у ло ви ште, услу ге по го -
ни ча и од стрел пр вог при мјер ка ди вље сви ње без оба ве зе
пла ћа ња ме са, без об зи ра на пол, ста рост и уз раст.

Сва ки на ред ни од стрије ље ни при мје рак пла ћа се па у -
шал но у сље де ћим из но си ма:

- за ве пра .....................................................................400 КМ

- за кр ма чу...................................................................250 КМ

- за на зи ме и пра се ....................................................150 КМ.

Лов цу при па да од стрије ље ни при мје рак без оба ве зе
пла ћа ња ци је не ме са.

Про ма шај и ра ња ва ње се не на пла ћу ју. Ако се у то ку
лов ног да на у по го ну и при го ну не по кре ну ди вље сви ње,
лов ци ма се вра ћа 70% упла ће ног из но са ор га ни за ци о не
так се за тај дан.

Тро феј на ври јед ност ве пра се на пла ћу је по ври јед но -
сти ма CIC по е на на ве де ним у под тач ки а) ове тач ке.

19. МР КИ МЕ ДВЈЕД (муж јак и жен ка)

Днев на ор га ни за ци о на так са за лов мр ког ме двје да
изно си 150 КМ.

До зво ље но ври је ме ло ва мр ког ме двје да је у пе ри о ду
од 1. ок то бра до 15. ма ја.

Тро феј на ври јед ност мр ког ме двје да у CIC по е ни ма
изра же на у КМ из но си:

- до 149,99 по е на .....................................................1.500 КМ

- од 150 до 199,99 по е на .........................................3.000 КМ

- од 200 до 249,99 по е на .........................................5.000 КМ

- од 250 до 274,99 по е на .........................................7.500 КМ

- од 275 до 299,99 по е на .........................................8.000 КМ

- од 300 по е на ........................................................11.000 КМ

- пре ко 300 по е на, сва ки по ен до 400 по е на............100 КМ

- пре ко 400 по е на, сва ки сље де ћи по ен ..................150 КМ.

За ра ње ног а не про на ђе ног мр ког ме двје да ло вац пла ћа
3.000 КМ.

За про ма шај мр ког ме двје да ло вац пла ћа 300 КМ.

Лов цу као тро феј при па дају ло ба ња и кр зно ме двје да.

Ме со мр ког ме двје да без утро бе, кр зна, гла ве и ша па,
из но си 20 КМ по јед ном ки ло гра му.

20. ВЕ ЛИ КИ ТЕ ТРИ ЈЕБ МУЖ ЈАК

Днев на ор га ни за ци о на так са по лов цу из но си 100 КМ.

До зво ље но ври је ме ло ва ве ли ког те три је ба муж ја ка је у
пе ри о ду од 1. апри ла до 31. ма ја.

Ци је на од стре ла ве ли ког те три је ба муж ја ка 
из но си......................................................................2.000 КМ.

За ра ње ног а не про на ђе ног муж ја ка ве ли ког 
те три је ба ло вац пла ћа............................................1.000 КМ.

За про ма шај ве ли ког те три је ба муж ја ка 
ло вац пла ћа ................................................................300 КМ.

Лов цу као тро феј при па да ци је ли при мје рак ве ли ког
те три је ба муж ја ка.

21. ЉЕ ШТАР КА МУЖ ЈАК

Днев на ор га ни за ци о на так са по лов цу из но си 70 КМ.

До зво ље но ври је ме ло ва ље штар ке муж ја ка је у пе ри о -
ду од 16. ав гу ста до 31. де цем бра.

Ци је на од стре ла за ље штар ку муж ја ка из но си ......100 КМ.

За ра ње ну а не про на ђе ну ље штар ку муж ја ка 
ло вац пла ћа ..................................................................50 КМ.

Лов цу као тро феј при па да ци је ли при мје рак ље штар ке
муж јак.

22. ДИ ВЉАЧ НИ СКОГ ЛО ВА

Днев на ор га ни за ци о на так са по лов цу из но си 20 КМ.

Ци је на од стре ла по вр ста ма ди вља чи из но си за:

- зе ца (до зво ље но ври је ме ло ва од 1. ок то бра 
до 5. де цем бра)...........................................................55 КМ

- фа за на (до зво ље но ври је ме ло ва од 1. ок то бра 
до 5. ја ну а ра) ..............................................................20 КМ

- ја ре би цу пољ ску (до зво ље но ври је ме ло ва 
од 1. ок то бра до 5. ја ну а ра).......................................25 КМ

- ја ре би цу ка ме њар ку (до зво ље но ври је ме 
ло ва од 1. ок то бра до 5. ја ну а ра) ..............................25 КМ

- ди вљу пат ку глу ва ру (до зво ље но ври је ме 
ло ва од 1. сеп тем бра до 29. фе бру а ра).....................10 КМ

- ди вљу пат ку кр џу (до зво ље но ври је ме ло ва 
од 1. сеп тем бра до 29. фе бру а ра) .............................10 КМ

- ди вљу гу ску (до зво ље но ври је ме ло ва од 
16. сеп тем бра до 29. фе бру а ра) ................................20 КМ

- пре пе ли цу, ди вљег го лу ба, гр ли цу (до зво ље но 
ври је ме ло ва од 1. ав гу ста до 31. де цем бра) .............7 КМ

- шум ску шљу ку (до зво ље но ври је ме ло ва 
од 1. ав гу ста до 29. фе бру а ра) ..................................10 КМ

- цр ну ли ску (до зво ље но ври је ме ло ва од 
1. ав гу ста до 29. фе бру а ра) ......................................10 КМ.

Од стри је ље на ди вљач при па да лов цу.

23. НЕ ЗА ШТИ ЋЕ НЕ КР ЗНА ШИ ЦЕ

Днев на ор га ни за ци о на так са по лов цу из но си 80 КМ.

Ако ло вац у ло ву на дру гу ди вљач од стрије ли не ку од
ових вр ста, не пла ћа днев ну ор га ни за ци о ну так су.

Ци је на од стре ла по вр ста ма ди вља чи из но си за:

- ву ка............................................................................750 КМ

- ли си цу .........................................................................40 КМ

- ку ну (зла ти цу и бје ли цу)...........................................80 КМ

- ди вљу мач ку .............................................................180 КМ

- ја зав ца .........................................................................50 КМ

- ша ка ла ......................................................................150 КМ.

Лов цу као тро феј при па дају ло ба ња и кр зно ву ка, ша -
ка ла, ди вље мач ке, ја зав ца и ли си це.

24. ОСТА ЛЕ УСЛУ ГЕ

За оста ле услу ге у ло ву ко је ко ри сник ло ви шта пру жа
лов цу, а ко је ни су укљу че не у днев ну ор га ни за ци о ну так су
(нпр. ко ри шће ње те рен ског во зи ла, трак то ра, чам ца, ко ња,
па са, по го ни ча, но са ча, ве сла ча, ви део и фо то-снимањa ди -
вља чи и ло ви шта, раз гле да ње ло ви шта), ци је не од ре ђу је
ко ри сник ло ви шта.

25. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Цје нов ник од стре ла, ко ри шће ња ди вља чи и услу га у ло ви -
шту (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 8/10).

26. Ово рје ше ње 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: 12.01.332-169/11
22. марта 2011. године                     Ми ни стар,
Бања Лука                         Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.

Републички завод за статистику Републике

Српске

На основу члана 6. Закона о статистици Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
85/03) Републички завод за статистику објављује Класифи -
кацију занимања (КЗБиХ-08), утврђену од Агенције за
статистику Босне и Херцеговине и објављену у “Службе -
ном гласнику Босне и Херцеговине”, број 100/10.
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