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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, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПРЕМА 

ЗАХТЕВНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ ПЛАНИНАРСКИХ/ПЕШАЧКИХ СТАЗА  
 
 

Члан 1. 

 
Овим правилником прописују се услови, начин и поступак категоризације 

планинарских стаза према њиховој захтевности за корисника. 
 

I – КАТЕГОРИЈЕ ПЛАНИНРСКИХ СТАЗА 

 
Члан 2. 

 

Према захтевности за кориснике, планинарске стазе категоришу се у: 
1. лаке планинарске - пешачке стазе, 
2. средње тешке планинарске стазе и 
3. тешке планинарске стазе. 
Захтевност планинарске стазе из става 1 овог члана подразумева добре 

временске услове, односно потпуну видљивост у погледу проходности планинарске 

стазе, као и уобичајену припремљеност и информисаност корисника стазе. 
 

II – КАТЕГОРИЈЕ ПЛАНИНАРСКИХ СТАЗА, 

ПЕШАЧКИХ СТАЗА И СТАЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

Лака планинарска стаза 

 
Члан 3. 

 

Лака планинарска стаза је стаза која је намењена за планинарење, пешачење, 
рекреацију и шетњу, при чему се корисник не мора помагати рукама ради заштите 
или при кретању. Могу да се користе штапови за пешачење као стандардна опрема. 

Ако лака планинарска стаза прелази стрме падине, мора да буде довољно 
широка, ради обезбеђења сигурног кретања корисника, при чему је потребан опрез, 
телесна кондиција и одговарајућа обућа. 

 
Средње тешка планинарска стаза 

 

Члан 4. 
 

Средње тешка планинарска стаза је стаза која води кроз захтевне делове 

планинског терена, где корисник ради сигурности мора да се помаже рукама или на 
којој је на опасним деловима постављена заштита (сајла, ланац, уже, уклесане 
степенице у земљи или стени, постављени железни ногоступи – клинови и сл.). 

За кориснике средње тешких планинарских стаза захтева се опрез, телесна 
кондиција и одговарајућа опрема. 

 

Тешка планинарска стаза 
 

Члан 5. 
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Тешка планинарска стаза је стаза по којој се кретање замењује или надопуњује 

ходањем које прелази у пењање, где се тешки прелазни делови на стази савлађују уз 
помоћ техничке опреме за пењање. 

Тешка планинарска стаза је и стаза која је трасирана кроз подручја са сталним 
снегом или ледом. 

За успон по тешкој планинарској стази кориснику је потребна додатна техничка 

опрема (кацига, пењачки појас, уже, прусик, карабинери и самосигурносни ферата 
комплети), а за снег и лед на стази наопходни су цепин и дерезе. 

 

III – КАТЕГОРИЈЕ ПЛАНИНАРСКИХ СТАЗА ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ 
 

Лака планинарска стаза 

 
Члан 6. 

 

Лака планинарска стаза је стаза која је намењена и за планински бициклизам је 
стаза која: 

- је широка; 

- има чврсту подлогу; 
- нема препрека, природних или изграђених степеница, стена или корења; 
- блаже кривине које се могу лако савладати, без посебне технике вожње; 

 
Средње тешка планинарска стаза 

 

Члан 7. 
 

Средње тешка планинарска стаза која се може користити и за планински 

бициклизам је стаза која води корисника кроз захтевне делове терена и која може да 
има: 

- меку подлогу (блато, крупнији шљунак и сл.); 

- нише природне или изграђене степенице и/или корење и/или камење-стене на 
стази; 

- уске кривине. 

Средње тешка планинарска стаза која се користи и за планински бициклизам је 
стаза која захтева напредну технику вожње. 

 

Тешка планинарска стаза 
 

Члан 8. 

 
Тешка планинарска стаза која се користи и за планински бициклизам је веома 

захтевна стаза која може да има: 
- нестабилну подлогу; 
- веома уску стазу на траси; 

- високе природне или изграђене степенице и/или веће корење и/или веће 
камење-стене на стази; 

- уске, оштре кривине; 

- екстремни спуст; 
- деонице где је потребно преношење бицикла. 
Тешка планинарска стаза која се користи и за планински бициклизам је стаза која 

захтева напредну технику вожње, односно владање траил техником. 
 

IV – OДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ ПЛАНИНАРСКИХ СТАЗА  

ЗА ПЛАНИНСКИ БИЦИКЛИЗАМ 
 

Начин одређивања категорије 
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Члан 9. 

 
Ако планинарска стаза која се користи и за планински бициклизам из овог 

правилника, или њен део, има макар једну карактеристику која је наведена у 
категорији више захтевности, стаза се категорише у ту категорију. 

 

Поступак 
 

Члан 10. 

 
Категоризацију планинарских стаза које се користе и за планински бициклизам по 

овом правилнику врши Планинарски савез Војводине у сарадњи са Бициклистичким 

савезом који има категорију планинског бициклизма на територији АП Војводине, на 
основу предлога комисије за утврђивање категорије планинарских стаза. 

 

V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Ступање на снагу 

 
Члан 11. 

 

Овај анекс правилника ступа на снагу даном његовог усвајања на седници 
Управног одбора Планинарског савеза Војводине и одмах се примењује. 
 

 
 
 


