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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 УСЛОВИМА И СТАНДАРДИМА  

ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПЛАНИНАРСКИХ/ПЕШАЧКИХ  СТАЗА 
 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником прописују се услови и стандарди за уређење и одржавање 

планинарских - пешачких стаза. 
 

Члан 2. 

 
Уређење и одржавање планинарских-пешачких стаза врши се на начин да се не 

мењају рељефне карактеристике подручја, не погоршавају водене, шумске, станишне 

и пољопривредне особине земљишта и не угрожава постојеће стање околине, а на 
основу споразума са власником - надлежним предузећем које се стара о подручју на 
коме се налази планинарска-пешачка стаза: 

1. Уређивање планинарских-пешачких стаза врши се на основу: 
- утврђених основних параметара стазе (почетак, профил терена, траса, циљ и 

инфраструктура); 

- утврђене намене и категорије стазе и 
- утврђене припадности мрежи планинарских стаза. 

2. Одржавање планинарских-пешачких стаза врши се под следећим условима: 

- да је стаза опремљена и означена планинарском/туристичком 
стандардизованом сигнализацијом; 

- да је постављена сигурносна опрема где је неопходна; 

- да је уређена инфраструктура стазе и 
- други услови у складу са правилницима ПСВ за ту намену. 
За одржавање планинарске-пешачке стазе утврђује се план одржавања 

планинарске стазе, у складу са роковима и условима из споразума-уговора о 
одржавању, закљученог са домаћином планинарске стазе, у складу са правилницима 
Планинарског савеза Војводине (у даљем тексту: ПСВ) за ту намену. 

3. План одржавања планинарске-пешачке стазе нарочито садржи: 
- планску и извођачку документацију за осначавање, израду и постављање 

сигнализације, друге потребне инфраструктуре и упутства за одржавање 

сигнализације и сигурносне опреме; 
- преглед припремних активности на уређењу и одржавању планинарске стазе; 
- преглед потребних радова на чишћењу, крчењу и уклањању препрека са стазе; 

- активности на заштити од ерозије, учвршћивању подлоге на стази; 
- постављање заштитне опреме на опасним местима и знакова обавештења о 

проходности и забранама коришћења стазе; 

- поступак и активности на отклањању последица у случају елементарних 
непогода; 

- динамику активности и радова текућег одржавања са спецификацијом 
годишњих трошкова и 

- друге податке од значаја за одржавање и уређење планинарске стазе. 

 
Члан 3. 

 

Планинарске-пешачке стазе означавају се прописаним планинарским ознакама. 
Означавање планинарских-пешачке стаза врши се постављањем главних 

смероказа, међусмероказа, позициона табла (кота/топоним), цртањем маркација на 



П013- ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ПЛАНИНАРСКИХ/ПЕШАЧКИХ  СТАЗА 
 

Страна 2 од 2 

стаблима, стубовима или стенама, постављањем сигнализације (посебних знакова: 
знакова упозорења и забрана, знакова, знакова обавештења и активности - 

пиктограма), информативних табли и других ознака у складу са правилницима ПСВ за 
ту намену.  

 

Члан 4. 
Планинарске-пешачке стазе уређују се и одржавају на начин којим се обезбеђује 

сагласност са стандардима опште употребљивости и проходности стазе. 

Под стандардима опште употребљивости и проходности стазе, у смислу овог 
правилника, подразумева се да је: 

- планинарска стаза маркирана-обележена прописаном маркацијом-ознаком и 

сигнализацијом видљивом у оба смера, на даљини видљивој са места 
претходне ознаке не даље од 50м; 

- на свакој раскрсници постављена прописана сигнализација, која корисника 
стазе упућује према циљу; 

- знак забране постављен на почетку стазе, а знакови упозорења на удаљености 

од најмање 50м пре места на које се упозорење односи; 
- стаза проходна у ширини од најмање 0,50м и 
- постављена прописана заштитна опрема од стране овлашћених лица на 

деоницама стазе које представљају опасност за кориснике. 
 

Члан 5. 

 
Овај анекс правилника ступа на снагу даном његовог усвајања на седници 

Управног одбора Планинарског савеза Војводине и одмах се примењује. 

 

 
 

 


