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На основу члaнa 40. Статута Планинарског савеза Војводине, Управни одбор 

Планинарског савеза Војводине је на предлог Комисије за планинарске путеве на 
редовној седници одржаној 17.3.2018. године, усвојио: 

 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ДОМАЋИНА  

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПЛАНИНАРСКИХ/ПЕШАЧКИХ СТАЗА 
 

 
Члан 1. 

 

Овим правилником прописују се услови, начин и поступак избора домаћина за 
одржавање планинарских/пешачких стаза. 

 

Члан 2. 
 

Домаћин који ће да буде изабран за одржавање планинарских/пешачких стаза (у 

даљем тексту домаћин планинарске стазе) може да буде изабран: 
1. Планинарско Друштво/клуб који је: 
- регистрован у Агенцији за привредне регистре (АПР) као спортскo удружење 

(клуб/друштво ) у складу са Законом о спорту; 
- члан Планинарског савеза Војводине (у даљем тексту:ПСВ) и Планинарског 

савеза Србије (у даљем тексту:ПСС); 

- обављао активности маркирања/обележавања и уређења барем једне 
планинарске стазе у најмање две акције обележавања и уређења исте; 

- има обучен кадар (или ангажује најмање једног обученог маркацисту ПСС) за 

маркирање/обележавање и одржавање планинарских стаза; 
- располаже потребним алатом и опремом за ову активност; 
- има оспособљеног члана за рад на рачунару (Еksel/Word); 

 
2. Друго правно лице или физичко лице – предузетник, ако је: 
- регистровано за обављање послова уређења, обележавања, одржавања и 

чувања планинарских стаза или сличних послова у АПР; 
-  обављао исте или сличне послове; 
- има обучен кадар (или ангажује најмање једног обученог маркацисту ПСС) за 

маркирање/обележавање и одржавање планинарских стаза; 
- располаже потребним алатом и опремом за ову активност; 

- има оспособљеног члана за рад на рачунару (Еksel/Word); 
 

Планинарско друштво/клуб, друго правно лице или физичко лице – предузетник, 

приликом учешћа на конкурсу за избор домаћина планинарских стаза, поред доказа о 
испуњености наведених услова из става 1, 2 овог члана, морају да доставе и предлог 
плана одржавања планинарских стаза, који садржи спецификацију радова и 

трошкова. 
 

Члан 3. 

 
Поступак избора домаћина планинарских стаза врши се огласом.   
Oглас из алинеје 1 овог члана, расписује и спроводи Управни одбор Планинарског 

савеза Војводине или надлежни орган Локалне управе у складу са важећим Законом, 
преко комисије за спровођење огласа. 

Комисију за спровођење огласа образује надлежни Савез, односно надлежни 

орган Локалне управе оз алинеје 2 овог члана.  
Оглас за избор домаћина планинарских стаза, објављује се у најмање једном 

штампаном медију који се дистрибуира на територији АП Војводине или часописима и 

интернет страницама ПСВ/ПСС, односно органа из алинеје 2 овог члана.  
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Члан 4. 
 

Оглас из члана 3 овог правилника садржи: 
- назив надлежног савеза, односно надлежног органа локалне управе, који 

расписује оглас; 

- предмет огласа; 
- услове за учешће на огласу; 
- рок за подношење пријавена оглас, који не може да буде краћи од 15 дана; 

- садржај документације која се подноси уз пријаву: 
- критеријуме за избор најповољније понуде; 
- период на који се закључује уговор са изабраним понуђачем; 

- податке о месту и времену разматрања пријава; 
- име и презиме и контакт телефон лица задуженог за давање потребних 

информација у вези са огласом; 

 
Члан 5. 

 

На предлог комисије за спровођење огласа, надлежни Савез односно надлежни 
орган Локалне управе из члана 3 алинеја 2 овог правилника, доноси одлуку о избору 
домаћина планинарских стаза. 

На основу одлуке из алинеје 1 овог члана, закључује се споразум-уговор са 
изабраним домаћином планинарских стаза 

 

Члан 6. 
 

Овај анекс правилника ступа на снагу даном његовог усвајања на седници 

Управног одбора ПСВ и одмах се примењује. 
 
 

 
 
 


