
П010- ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ ПЛАНИНАРСКИХ СТАЗА 

Страна 1 од 2 

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 КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ ПЛАНИНАРСКИХ СТАЗА 

 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописују се критеријуми за разврставање планинарских-

пешачких стаза у Републичку, Покрајинску и локалну мрежу планинарских стаза на 
територији АП Војводина (у даљем тексту: АПВ). 

 

Члан 2. 
 

Разврставање планинарских-пешачких стаза у мреже стаза из члана 1 овог 

правилника врши се на основу следећих критеријума: 
1. атракције које повезује планинарска стаза; 
2. посећеност стазе; 
3. географски положај стазе; 
4. дужина стазе; 
5. простирање стазе територијом једне или више општина; 
6. период коришћења стазе; 
7. уређеност стазе; 
8. оптерећеност стазе јавним саобраћајем, 
9. ознака стазе. 

 
Члан 3. 

 
Атракције које повезује планинарска-пешачка стаза, у смислу овог правилника 

су: природне, културно-историјске, амбијенталне и друге вредности појединих 

подручја и локалитета на Републичком, Покрајинском и локалном нивоу. 
Посебно се односи на подручја под режимом заштите, објекти проглашени за 

културно-историјска добра (споменици), заштићена природна добра и амбијентално 

вредна подручја утврђена просторно-планском документацијом. 
 

Члан 4. 
 

Посећеност планинарске-пешачке стазе представља број посетилаца на стази у 

току једне године утврђен на основу евиденције домаћина планинарске стазе, 
Планинарског савеза Војводине, ЈП „Национални парк Фрушка гора“, ЈП заштићеног 
природног добра или Предузећа у чијој је надлежности терен по коме је обележена 

планинарска стаза. 
 

Члан 5. 

 
Географским положајем планинарске-пешачке стазе сматра се могућност 

регионалног повезивања планинарских/пешачких стаза и њиховог укључивања у 

међународну мрежу планинарских/пешачћких стаза,  
(ЕРА – Eвропске пешачке федерације/ERA – European Ramblers Association) 

 

Члан 6. 
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Под дужином планинарске-пешачке стазе сматра се удаљеност од почетка до 

циља стазе, која за припадност Покрајинској мрежи планинарских стаза мора 
износити најмање 5 км. 

 
Члан 7. 

 

Простирање планинарске-пешачке стазе територијом једне или више општина, 
подразумева да стаза повезује најмање две општине, односно туристичка подручја 
најмање две општине. 

 
Члан 8. 

 

Период коришћења планинарске-пешачке стазе за припадност Покрајинској 
мрежи планинарских стаза мора мора да износи, у току календарске године, најмање 
осам месеци. 

 
Члан 9. 

 

Уређеност планинарске-пешачке стазе подразумева степен изграђености 
туристичке и планинарске инфраструктуре стазе (смештајни капацитети, природна и 
вештачка склоништа, туристичка сигнализација, видиковци, одморишта, опрема и 

сл.). 
 

Члан 10. 

 
Планинарска-пешачка стаза чија је оптерећеност јавним саобраћајем највише 

10% њене укупне дужине, може да буде разврстана у мрежу Републичких, 

Покрајинских планинарских стаза. 
 

Члан 11. 

 
Планинарска-пешачка стаза која је обележена Кнафелчовом маркацијом може 

бити разврстана у мрежу Републичких стаза. 

 
Члан 12. 

 

Планинарска-пешачка стаза која испуњава најмање 6 (шест) критеријума из 
члана 2. овог правилника, може да буде разврстана у мрежу Републичких (обавезан и 
члан 11), Покрајинских планинарских стаза. 

 
Члан 13. 

 
Овај анекс правилника ступа на снагу даном његовог усвајања на седници 

Управног одбора Планинарског савеза Војводине и одмах се примењује. 

 

 
 


