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На основу члана 51. став 2. Закона о ловству (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОЛАГАЊУ СОКОЛАРСКОГ ИСПИТА, МЈЕСТУ 
И НАЧИНУ ЛОВА СА ПТИЦАМА ГРАБЉИВИЦАМА 

(СОКОЛАРЕЊЕ) И УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ 
ИСПУЊАВАТИ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТИ ЗА 

СОКОЛАРЕЊЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се полагање соколарског 

испита, мјесто и начин лова са птицама грабљивицама (со-
коларење) и услови које морају испуњавати регистровани 
субјекти за соколарење.

Члан 2.
Лов соколарењем и коришћењем других врста пти-

ца грабљивица (у даљем тексту: соколарске птице) може 
вршити лице које има положен соколарски испит (у даљем 
тексту: соколар).

Члан 3.
(1) Програм за полагање соколарског испита састоји се 

из сљедећих тематских области:
а) правни прописи који уређују соколарство, укљу-

чујући прописе о ловству, заштити природе, добробити 
животиња и међународне конвенције које уређују област 
животне средине,

б) зоологија и биологија соколарских птица,
в) врсте птица грабљивица најчешће коришћене у соко-

ларству, њихове карактеристике, опис, величина, распозна-
вање у природи и начин гнијежђења,

г) најчешће болести соколарских птица, њихова пре-
венција и лијечење,

д) основи инкубације,
ђ) основи правилне исхране младих и одраслих соко-

ларских птица,
е) потребни услови за држање соколарских птица у во-

лијерама,
ж) етологија у ловачкој пракси,
з) соколарска опрема, њено коришћење и израда,
и) основи вјежбања соколарске птице и
ј) лов соколарском птицом.
(2) Литература за полагање соколарског испита према 

програму из става 1. овог члана објављује се на интернет 
страници Министарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде (у даљем тексту: Министарство).

Члан 4.
(1) Соколарски испит полаже се пред стручном комиси-

јом, коју рјешењем именује министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде (у даљем тексту: министар).

(2) Рад комисије из става 1. овог члана уређује се по-
словником о раду.

(3) Висину накнаде за полагање соколарског испита 
одређује министар посебним актом.

Члан 5.
(1) Полагању соколарског испита може приступити 

лице са навршених 18 година, које има положен ловачки 
испит и одрађен соколарски приправнички стаж у трајању 
од годину дана у једном од соколарских удружења земље 
чланице IFA (енгл. International аssociation for falconry and 
conservation of birds of prey).

(2) Кандидат подноси Министарству захтјев за пола-
гање соколарског испита, који садржи: име и презиме кан-
дидата, ЈМБ, мјесто и датум рођења, адресу пребивалишта, 
број телефона, име и презиме ментора овлашћеног за обуку 
кандидата из соколарског удружења код којег је одрадио со-
коларски приправнички стаж, његову адресу, број телефона 
и e-mail.

(3) Захтјев морају потписати кандидат и ментор.

Члан 6.
(1) Соколарски испит полаже се писмено рјешавањем 

питања састављених према програму из члана 3. став 1. 
овог правилника.

(2) Знање кандидата оцјењује се оцјеном задовољио, 
односно није задовољио за сваку групу тематских области 
из члана 3. став 1. овог правилника.

(3) Испитни рокови одржавају се по потреби, зависно 
од броја пријављених кандидата.

(4) О полагању соколарског испита комисија води и 
потписује записник, који садржи: податке о мјесту и дату-
му полагања соколарског испита, име и презиме кандидата, 
ЈМБ и оцјену кандидата у складу са ставом 2. овог члана.

Члан 7.
Соколар може ловити у ловишту у складу са одредбама 

Закона о ловству, ловне основе ловишта и годишњег плана 
коришћења ловишта.

Члан 8.
(1) Соколар може током цијеле године тренирати и ле-

тјети соколарску птицу у ловишту, на терену предвиђеном 
за обуку ловачких паса, уз писмено одобрење корисника 
ловишта.

(2) Летом соколарске птице из става 1. овог члана сма-
тра се пуштање соколарске птице без права лова.

(3) Уз писмено одобрење корисника ловишта соколар 
се може кретати кроз ловиште до терена за обуку ловачких 
паса са соколарском птицом на руци, а птица мора имати 
опуте на обје ноге.

(4) Приликом лета или лова са соколарском птицом 
опуте соколарске птице морају бити слободне.

Члан 9.
(1) Соколар може соколарити једино са соколарском 

птицом из вјештачког узгоја, коју одгаја и држи у волијери 
у складу са прописима из области ветеринарства.

(2) Соколарске птице које се користе за соколарење 
могу бити аутохтоне, алохтоне, односно стране врсте, те 
хибриди између појединих врста.

(3) Птице из става 1. овог члана морају бити алкиране 
и означене микрочипом у складу са прописима из области 
ветеринарства.

(4) Соколарска птица је власништво соколара.

Члан 10.
Соколар подноси захтјев Министарству за упис у Реги-

стар соколарских птица након испуњености услова пропи-
саних чланом 9. овог правилника.

Члан 11.
(1) Регистровани субјекат за соколарење је физичко 

лице - соколар или удружење соколара које је уписано у Ре-
гистар соколара у Министарству.

(2) Субјекат из става 1. овог члана подноси захтјев Ми-
нистарству за упис у Регистар соколара по испуњености 
услова прописаних овим правилником.

(3) Удружење соколара оснива се у складу са Законом 
о удружењима и фондацијама Републике Српске и има нај-
мање једног члана са положеним соколарским испитом.

(4) Регистар из члана 10. овог правилника води Ми-
нистарство у електронској форми као дио информационог 
система у ловству.
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Члан 12.
Регистровани субјекат може као дио туристичке пону-

де организовати заинтересованим лицима упознавање са 
основима соколарења и свим аспектима живота соколар-
ских птица.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06-052-2774/14
9. априла 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ЈП ЗИГ Приједор 
за издавање лиценце за израду просторнопланске доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), члана 82. став. 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 14. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника 
у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
70/13),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПРОСТОРНОПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да ЈП ЗИГ Приједор испуњава услове за 
добијање лиценце за израду спроведбених докумената 
просторног уређења, и то: а) зонинг план, б) зонинг план 
подручја посебне намјене, в) регулациони план, г) урбани-
стички пројекат и д) план парцелације.

Лиценца важи од 21.02.2014. године до 21.02.2018. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-1067/13
21. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

489
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Тимарац - пројект” 
ДОО Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке 
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), члана 82. став. 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 15. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника 
у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
70/13),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Тимарац - пројект” ДОО Бања Лука 
испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке 
документације за објекте за које грађевинску дозволу изда-
је орган јединице локалне самоуправе, и то:

1. фазе нискоградње.
Ставља се ван снаге Рјешење о испуњености услова за 

израду техничке документације и лиценца, број: 4427/2011, 
од 23.03.2011. године.

Лиценца важи од 07.02.2014. године до 23.03.2015. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-58/14
7. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ДОО “Терминг” 
Бијељина за издавање лиценце за израду техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 15. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника 
у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
70/13),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да ДОО “Терминг” Бијељина испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Лиценца важи од 07.02.2014. године до 07.02.2018. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-69/14
7. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

491
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев ACS studio ДОО 
Бања Лука за издавање лиценце за израду техничке до-
кументације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу про-
стора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/13), члана 82. став. 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 15. Правилника 
о условима за издавање и одузимање лиценци учесника 
у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
70/13),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да ACS studio ДОО Бања Лука испуњава 
услове за добијање лиценце за израду техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе, и то:

1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 07.02.2014. године до 07.02.2018. го-

дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора 




