
П015- ПРАВИЛНИК О ВРСТИ, ОБЛИКУ, ДИМЕНЗИЈАМА И САДРЖАЈУ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – 

ОБЕЛЕЖАВАЊA ПЛАНИНАРСКИХ / ПЕШАЧКИХ СТАЗА 

Страна 1 од 14 

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 ВРСТИ, ОБЛИКУ, ДИМЕНЗИЈАМА И САДРЖАЈУ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – ОБЕЛЕЖАВАЊA ПЛАНИНАРСКИХ/ПЕШАЧКИХ СТАЗА 

 
 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописују се врсте, облици, димензије и садржај 
сигнализације - обележавања планинарских/пешачких стаза (у даљем тексту 

сигнализација). 
Сигнализација се израђује и поставља на начин којим се обезбеђује: 

- лако повезивање и несметано коришћење планинарске/пешачке стазе (у оба 

смера, ако је тако предвиђено) са неопходним подацима на којој и каквој стази 
се налази; 

- означавање правца, смерова, циљева, међуциљева и растојања од почетка до 

краја планинарске стазе као и од међуцељева до почетка/краја стазе; 

- информисање о природним и културно-историјским посебностима дуж 
планинарске/пешачке стазе, местима за смештај, одмор, рекреацију, превоз и 

слично; 

- информисање о заштићеним подручјима дуж планинарске/пешачке стазе; 

- информисање о другим подацима од значаја. 
 

Члан 2. 

 

Сигнализација се врши постављањем три основне врсте објеката: 

1. основних, алтернативних, додатних и привремених маркацијских ознака; 

2. путоказних - усмеравајућих табли и табли позиције; 

3. информативних табли и паноа, са просторним приказом стазе - мапом и другим 
информацијама од значаја. 

Изузетно, у националним парковима и заштићеним природним добрима поред 
знакова из става 1 овог члана могу да се користе и други знакови, у складу са 
потребама које произилазе из посебности тог националног парка или заштићеног 

природног добра. 

Сигнализација може да буде трајног или привременог карактера. 

Знакови привременог карактера постављају се само у току трајања активности 

или привремене забране и уклањају се по завршеној активности, односно престанку 
забране. 

 

Члан 3. 
 

Постављена сигнализација биће уклоњена или замењена, ако је оштећена, 

угрожава безбедност коришћења планинарске стазе, или ако њено значење не 
одговара измењеним условима и стању на стази. 

На планинарским стазама, које користе деонице на којима се одвија саобраћај 

моторних возила, сигнализација се поставља на начин и на одређеном растојању, у 
складу са прописима којим се уређује област саобраћаја. 
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II – ВРСТЕ, ОБЛИК, ДИМЕНЗИЈЕ И САДРЖАЈ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Уводне напомене: 

На територији планинарске регије 1, Војводина, преплиће се неколико 
начина/традиција маркирања планинарских/пешачких стаза. 

Један део стаза је означен по традицији маркирања који је био уобичајен за 

републике бивше СФРЈ и Аустрију, а који је усвојен од стране ПСС као стандардни 
(једини) начин, за републичку мрежу планинарских стаза. Ту је примењена тзв. 
Кнафелчова ознака - црвена кружница са белом испуном. 

Досад урађене деонице европских пешачких путева Е-4 и Е-7 су реализоване са 
прописаном основном ознаком, црвена кружница са жутом испуном, такође по 
Правилнику ЕРА и ПСС. 

Други део стаза (углавном на Фрушкој гори, преко 200 км) је означаван по 
традицији маркирања у централноевропским и земљама источног Балкана (и у 
Македонији). Маркација се састоји од три хоризонталне линије, квадратне или 

правоугаоне форме, по редоследу: бела - једна од 6 боја - бела, примењивана још од 
1930. године у Војводини. 

 
 

Један већи број стаза, дуге традиције и значајан по важности манифестација које 

се по њима одвијају, је маркиран јединственим (оригиналним) изгледом маркацијске 
ознаке (Фрушкогорска трансверзала 166 км, Планинарског маратона на Фрушкој гори, 
19 стаза, од 4 до 134 км, Буковачког маратона, 6 стаза, од 7 до 45 км, стаза кроз 

Суботичку пешчару, 30 км), као и пар десетина мање битних стаза и тзв. стаза 
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здравља, насталих углавном „приватном иницијативом“ чланова разних планинарских 

друштава. 
Узимајући у обзир затечено стање и велик труд при формирању и одржавању 

ових стаза, Комисија за планинарске путеве ПСВ ће овим Правилником третирати и 
већи број ових стаза. 

 

Члан 4. 
 

1) Маркацијске ознаке 

Маркација се исцртава бојом на затеченој/природној подлози (стабло, разни 
стубови, камен/стена, асфалт и друго), или на за то наменски постављеним 
стубовима, по препоруци уз употребу одговарајућег шаблона или слободном руком. 

Маркација се поставља на објекте са десне стране стазе, гледано у смеру 
кретања, сем ако објеката нема или су погоднији са леве стране стазе. 

Препорука је да се, за ознаке на стаблима, користи еколошка боја на бази 

воденог раствора, одговарајуће постојаности за све метео-услове. 

Подврсте маркацијских ознака су: 

- 1а) основне (наносе се на површине довољне ширине да се маркација добро 
распознаје); 

- 1б) алтернативне - прстенасте (наносе се на стубове и стабла мањег 
пречника од основне маркације) и положене (наносе се на хоризонталне и 
блаже нагнуте површине) и стубне (постављају се на високе стубове или 
наслагане/назидане камене купе, са стубићем на врху); 

- 1ц) додатне (постављају се испод основне ознаке да нагласе скретање стазе, 
хоризонтално ако је скретање под 90 степени, или накосо ако је скретање под 
оштријим углом у односу на правац кретања) 

- 1д) привремене (постављају се наменски, за време трајања одређених 
манифестација, са специфичним подацима и уклањају се по завршетку исте). 

Маркације су прописаног облика и димензија (детаљан приказ маркацијских 
ознака стаза, у планинарској ПСС регији 1, Војводина, дат је у прилогу који је 

саставни део овог Правилника). 

Кад су на цртежу (предлошку шаблона) две или више мера за једну димензију, 
веће се користе за стабла и објекте који су међусобно више удаљени, а мање за 

стубове, табле и паное. 
 

Члан 5. 

 
2) Путоказне табле 

Путоказне табле, усмеравајуће и табле позиције, постављају се по препоруци на 

наменски укопане стубове (дрвене или металне) на висини од 1,8 до 2 м или на 
стабла (неоксидирајућим завртњима, са одстојном подлогом против урастања), ако то 

надлежни субјект, који газдује предметном шумом, то дозволи. 

Табле за домаћу мрежу стаза су црвене боје а исписане су белом бојом у два 
главна реда: ћирилицом на - српском језику и латиницом - на енглеском језику, при 

чему се личне именице не преводе. Препоручени изглед слова је равни, безсерифни, 
сужене форме, због уштеде простора на таблама. 

Ако дужина натписа превазилази предвиђени простор на табли, израђују се две 

табле за сваки језик посебно и исписује се дворедно. 

Такође, по одлуци домаћина стазе, могу се додатно поставити табле, исписане на 
језицима националних заједница који су у службеној употреби у локалној управи, на 

чијој територији је предметна стаза (терен). 

Табле за мрежу међународних - европских пешачких путева су жуте боје, а 
исписане су црном бојом, на начин како је и горе наведено. 
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Подврсте путоказних табли су: 

2а) табле позиције (постављају се на почетку и завршетку стазе и на 
карактеристичним местима од значаја - међупозицијама, као и на местима од значаја 

- позицијама ван стазе, на које је указано усмеравајућим таблама на самој траси 
стазе). 

Табла позиције треба да садржи назив локације на којој се налази, надморску 

висину и одговарајуће симболе - пиктограме, који крактеришу предметну локацију. 

Такође код планинарских трансверзала и сличних стаза, уноси се ознака КТ са 
одговарајућим бројем, ако је то позиција дефинисане сталне контролне тачке стазе. 

2б) усмеравајуће табле (постављају се у смеру пружања стазе, на почетку и 
завршетку стазе, као и на местима укрштања/рачвања са другим стазама, на местима 
на стази од значаја - међупозицијама, те на местима где се скреће до места од 

значаја - позиције, ван саме маркиране стазе). 

Усмеравајуће табле, на почетку и завршетку пружне стазе, траба да садрже 
назив локације на супротном (циљном) крају стазе, са податком о укупној 

удаљености и опционо укупним успоном. 

Пружне стазе су увек двосмерно маркиране, те на међупозицијама (укрштањима, 
рачвањима), имају пар усмеравајућих табли( тзв. леву и десну), за сваки смер 

кретања. 

Усмеравајућа табла, на почетку/завршетку кружне стазе, траба да садржи 
популарни назив стазе, са податком о укупној дужини и опционо укупним успоном. 

Кружне стазе, које су двосмерно маркиране, на почетку и на међупозицијама 
(укрштањима, рачвањима), имају пар усмеравајућих табли( тзв. леву и десну), за 
сваки смер кретања. 

Усмеравајуће табле, на међупозицијама, траба да садрже назив следеће 
међупозиције или почетка/завршетка стазе, ако је то следећа позиција, са податком о 
дужини деонице. Исто важи и за усмеравајуће табле према локацијама од интереса 

ван саме маркиране стазе. 

Све усмеравајуће табле треба да садрже број стазе из Регистра, изглед основне 
маркације, и опционо процењено време за прелазак стазе/деонице. Могу се додати и 

одговарајући симболи - пиктограми за тежину стазе, упозорења и забране, места од 
интереса и слично.  

Табле су прописаног облика, димензија и садржаја (детаљан приказ дат је у 

прилогу који је саставни део овог Правилника). 
 

Члан 6. 

 
3) Информативне табле и панои 

Информативне табле се користе за илустративан приказ садржаја на 

планинарској/пешачкој стази, објекту или атракцији. 

Димензије и основна форма информативне табле се усаглашавају са надлежним 

субјектом који газдује простором на којем се налази стаза, а предложена величина је 
1,2 м х 1 м. 

У горњем левом углу информативне табле налази се званични лого Планинарског 

савеза Војводине/Туристичке организације Војводине/Нацоналног парка или 
заштићеног подручја, локалне управе или локалне туристичке организације и слично. 

У средини табле се налази топографска карта, скица или шема, погодна за 

оријентацију, са уцртаним трасама маркираних стаза, пиктограмима, тачкама од 
интереса, природним и другим вредностима, изнад ње назив информативне табле, а 
лево и десно је простор за информације (текст и фотографије), као и легенда 

знакова. 

Текст на информативним таблама исписује се: ћирилицом на - српском језику и 
латиницом - на енглеском језику, при чему се личне именице не преводе. 
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Препоручени изглед слова је равни, безсерифни, сужене форме, због уштеде 

простора на таблама и паноима. 

Такође, по одлуци домаћина стазе, информације се могу исписати на језицима 

националних заједница, који су у службеној употреби у локалној управи, на чијој 
територији је предметна стаза. 

Оквирни образац информативне табле приказан је у прилогу који је саставни део 

овог Правилника 
 

Члан 7. 

 

Препоруке за мобилијар сигнализације 

Стубови на којима се поставља сигнализација израђују се од дрвета или метала. 

Пречник дрвеног стуба је 8 до 15 см, а пречник металног стуба је 5 до 6цм. 

Дужина стуба изнад површине тла треба да износи минимум 2 м, за једну до две 
табле, а 2,5 м за постављање више табли. 

 

Дрвени стуб за постављање сигнализације је без коре, импрегниран и 
зарављених површина квадратног облика пресека у горњем делу - зони монтаже 

табли (0,6 - 1 м). 

Метални стуб за постављање сигнализације је префарбан заштитном бојом и са 
врха је затворен. 

Причвршћивање знакова на дрвени стуб врши се погодним обичним завртњима за 
дрво, а за метални стуб посебним носачем знака или завртњем за метал. 

Као материјал за израду табли и паноа може се користити: алуминијум, разне 

погодне врсте пластичних и водоотпорних дрвених материјала, а боја саме табле и 
исписа мора бити отпорна на сунце, мраз и друге тешке метео-услове. 

Материјали од којих се израђују табле морају бити одговарајуће дебљине, како би 

издржали очекивана физичка напрезања (ветар и слично). 

На знаковима сигнализације, таблама и паноима, не смеју се се исписивати 
рекламне поруке (и постаљати лого) произвођача или вршиоца услуга. 

Од произвођача сигнализације треба добити гаранцију квалитета у трајању од 
најмање 5 (пет) година. 

 

III – ПЛАН СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Члан 8. 

 

Поред неопходне документације прописане одговарајућим законима, за уређење 
стаза у природи и правилника који регулишу обележавање стаза (маркације), израде 

и монтирања путоказа и паноа, као и за одржавање сигнализације, израђује се План 
сигнализације.  

План сигнализације се ради за сваку стазу појединачно и сваку врсту 
сигнализације, као документација стазе (елаборат) и исти се састоји из три дела: 

- карте (мапе-шеме) сигнализације; 

- табеле (преглед) сигнализације; 

- слике сигнализације. 

Карта (мапа-шема) сигнализације је основа плана за уређење, маркирање и 

одржавање, препоручене размере од 1:25.000 или мање, а приказује ток руте-трасе, 
по потреби и смер кретања, позицијама међутачака и свих стубова за путоказне 
табле, као и са местима од значаја, позицијама ван саме предметне стазе, са 

одговарајућим количинама знакова. 
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Карта сигнализације се користи како за постављање, тако и за одржавање и 

контролу (мониторинг) сигнализације на терену. 

Табела (преглед) сигнализације може да се формира као word или exсel табела, 

која ће бити и одштампана, као и друга документација. Неопходна је за план израде 
сигнализације и садржи минимум следеће податке: 

- опис локације (место постављања сигнализације); 

- врсту знака; 

- број знака; 

- садржај знака (циљ и други подаци о стази); 

- начин причвршћивања знака. 

Слике (фотографије) сигнализације, са одговарајућим бројем знака, су својеврсна 
потврда изведеног стања и могу се меморисати у форми рачунарске датотеке. 

Постављање сигнализације, на местима где постоји јавни саобраћај и у урбаним 
срединама, врши се уз претходну сагласност надлежног органа државне, покрајинске 
или локалне управе, поштујући важеће критеријуме и стандарде за монтажу. 

Табле и панои, на полеђини треба да имају број из Плана сигнализације, ради 
лакше идентификације и одржавања. 

 

Члан 9. 
 

Овај анекс правилника ступа на снагу даном његовог усвајања на седници 

Управног одбора Планинарског савеза Војводине и одмах се примењује. 
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ПРИЛОГ: Ознаке планинарских/пешачких стаза на теренима Планинарског савеза 
Војводине. 

 
1) Маркацијске ознаке (веће димензије за стабла, а мање за стубове и 

табле/паное) 
 

1а) основне 1б) алтернативне 

(prstenaste i položene) 

1ц) додатне 

стандардна (Кнафелч) 

стандардна са скретањем 

стандардна (Кнафелч) 

 

стандардна 

 

европски пешачки пут европски пешачки пут 
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варијација стандардне 
на Делиблатској пешчари 

варијација стандардне 
на Делиблатској пешчари 

Делиблатске 
стандардне 

 

традиционална ЦЕ 

варијције традиционалне 

традиционална ЦЕ 

варијције традиционалне 
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упоредне традиционалне 
са скретањем 

Фрушкогорска трансверзала Фрушкогорска трансверзала ФГТ 

 

Фрушкогорски маратон Фрушкогорски маратон ФГМ 
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Суботичка пешчара 

везна према БУС 

 

Суботичка пешчара 

 

Суботичка 

 

Буковачки маратон Буковачки маратон БМ 

 

стазе здравља стазе здравља стазе здравља 
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варијације стазе здравља 

шта имамо проблематично 

    

За ове ознаке не постоје 
стандарди и нису званични 

симболи за означавање 
планинарских стаза. 

 

упоредни приказ препоруке за 
појасне маркације у односу на 
основну. Проблем са овим 

ознакама имамо на трасама 
Планинарског маратона на 
Фрушкој гори, Буковачког 

маратона као и Фрушкогорске 
трансверзале, где на многим 
местима, као прстенасту, имамо 

само једну црвену црту, што је 
веома слично традиционалној (и 
прстенасној) црвеној. 

 

 
2) Путоказне табле 

 

2а) табле позиције 
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2б_1) усмеравајуће табле 

 
 

2б_2) усмеравајуће табле 

 
 

2б_3) усмеравајуће табле  
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2б_4) усмеравајуће табле  

 
 
3) Информативне табле и панои 

Пример мапе предметне стазе, као дела садржаја информативног паноа 
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