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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 САДРЖАЈУ И ВОЂЕЊУ РЕГИСТРА 

ПЛАНИНАРСКИХ/ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ПЛАНИНАРСКОМ САВЕЗУ 
ВОЈВОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописује се садржај и начин вођења регистра 

планинарских/пешачких стаза у Планинарском савезу Војводине (у даљем тексту 
Регистар). 

 

Члан 2. 

 

Регистар представља скуп основних информација и прописане документације о 

планинарским стазама, објектима и инфраструктури на овим стазама, које се на 
јединствен и транспарентан начин прикупљају, архивирају и ажурирају. 

Подаци уписани у Регистар су јавни. 

Регистар се води у писаној и електронској форми, а информације о њему морају 
одражавати стварно стање на терену. Подаци у Регистру се ажурирају редовно на 
основу извештаја домаћина планинарске стазе. 

Садржај писане и електронске форме Регистра води се на идентичан начин. 
Електронска форма Регистра доступна је свим заинтересованим корисницима преко 
интернет странице – сајта Планинарског савеза Војводине. 

 

Члан 3. 

 

Регистар планинарских стаза, садржи следеће елементе скупа података: 

- Текстуалне податке, који се воде у табели, до формирања одговарајуће 
електронске базе података и апликације; 

- Мапе просторног приказа стазе и графиконе висинског профила; 

- ГПС трекове (трагове) предметних стаза; 

- Другу документацију, везану за регулативу надлежности над стазом и слично. 

Табела (MS Excel) се попуњава следећим подацима (по колонама): 

A. јединствени регистарски број стазе; 

B. локација стазе; 

C. кратак назив стазе; 

D. изглед основне маркацијске ознаке; 

E. податак о смеру маркирања стазе, једносмерно/двосмерно; 

F. податак о типу стазе, кружна/пружна; 

G. дужина стазе 

H. укупан успон (по примарном смеру); 

I. укупан спуст (по примарном смеру); 

J. најнижа тачка на стази; 

K. највиша тачка на стази; 
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L. процењено просечно врем потребно за прелазак стазе; 

M. класификација захтевности - „тежина“ планинарске стазе; 

N. постојање ГПС трека стазе, да/не; 

O. детаљнији опис путање стазе - итинерер; 

P. постојање контролних тачака на стази; 

Q. постојање и врста верификације преласка стазе; 

R. надлежност за одржавање планинарске стазе - домаћин; 

S. подаци за контакт са надлежном особом домаћина стазе; 

T. датум последње верификације/уписа стазе; 

U. коментари и напомене о проходности и ограничењима приступа, о местима за 
боравак и слично ; 

V. одлука надлежне комисије у вези са статусом стазе. 

 

Члан 4. 

 

Подаци о стази за Регистар се попуњавају на електронском обрасцу, који ће бити 
доступан на интернет сајту ПСВ, а упутство за попуњавање је дато у прилогу уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 5. 

 

Упис стазе у Регистар планинарских стаза врши се на основу захтева за упис у 
Регистар, уз који се прилажу: 

- просторни приказ (мапа) утврђене планинарске стазе за Међународну, 

Републичку, Покрајинску или локалну мрежу планинарских стаза; 

- наративни опис планинарске стазе који укључује портал (почетак), итинерер 
(трасу са детаљним описом) и циљ (крај стазе); 

- ГПС трек предметне стазе; 

- списак инфраструктуре и мобилијара на планинарској стази. 

 

Члан 6. 

 

Планинарски савез Војводине врши упис у регистар планинарских стаза, свих 

стаза представљених у званичном просторном приказу Међународних, Републичких, 
Покрајинских и локалних мрежа планинарских стаза на територији АП Војводина (у 
даљем тексту: АПВ). 

За планинарске стазе које припадају локалној мрежи планинарских стаза 
поступак уписа се покреће захтевом од стране домаћина планинарске стазе са 
документацијом из тачке 5 овог правилника и надлежног органа локалне управе, 

Јавног предузећа које управља  националним парком (НП) или заштићеним 
природним добром.  

О пријему захтева и прописане документације за планинарске стазе које 
припадају локалној мрежи надлежни Савез издаје потврду о пријему документације. 
Надлежни Савез у року од 30 дана од дана пријема захтева врши преглед 

планинарске стазе и доноси решење о упису или захтев за допуну документације. 

Захтев за упис планинарске стазе која се налази у оквиру националног парка или 
заштићеног природног добра покреће се подношењем захтева и изјаве домаћина 

планинарске стазе, уз приложену прописану документацију, уз сагласност надлежног 
Јавног предузећа које управља НП или заштићеним природним добром. 
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По извршеном упису у Регистар, домаћин стазе је дужан да благовремено достави 

Комисији све накнадне измене података у вези са предметном стазом.  

 

Члан 7. 

 

Поступак брисања планинарске стазе из Регистра покреће се подношењем 

захтева за брисање из Регистра у случају трајног затварања планинарске стазе. 

 

Члан 8. 

 

Надзор над радом овлашћеног лица за вођење Регистра и комисија врше органи 
управе надлежних Савеза и надлежни органи Локалне управе. 

 

Члан 9. 

 

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

 
 
ПРИЛОГ: Опис попуњавања табеле Регистра 

 
ЗНАЧЕЊЕ И НАЧИН ПОПУЊАВАЊЕ РУБРИКА У ТАБЕЛИ РЕГИСТРА 

 

ПСС у својим документима, користи термин планинарски терен, који обухвата 
све објекте и просторе, које користе планинари и пешаци, за обављање одређених 
активности, а  то су: планинарски и пешачки путеви и стазе, пењалишта и полигони, 

ферате и пенјачки смерови. 

Тако ће у Регистру поље локација терена, осим најчешће конкретне планине, 
бити попуњавано и другим територијалним одредницама у зависности од тога на ком 

и коликом простору се простире предметна стаза, тј. терен. 

По одговарајућем Правилнику ПСС, територија Републике Србије је, ради 
прегледније евиденције у Регистрима, подељена на 8 планинарских регија, од којих 

је регија 1 Војводина у надлежности Комисије за планинарске путеве ПСВ. 

Пошто у Војводини имамо специфичну ситуацију по питању начина обележавања 
стаза, овим Правилником ћемо обухватити и уредити те специфичности и у Регистру 

стаза ПСВ водити и стазе које не задовољавају критеријуме да уђу у Регистар стаза 
ПСС. 

 

Садржај и форма (MS Excel) табеле Регистра, са упутством и примерима за 
попуну обрасца 

 

(А) колона табеле - регистарски број стазе је једнозначни податак о стази 
(терену), који је по форми у складу са Правилноком ПСС и састоји се од три дела, 
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који поближе одређују просторно позиционирање стазе. Такође овај регистрациони 

број  је садржан у називу ГПС трека уз додатак кратког назива стазе. 
  

Форма регистарског броја је следећа: 
 
а-бб-цц(_дд), где је: 

 
а – Једна цифра за планинарску регију, у нашем случају 1 Војводина, тако да ће 
регистрациони бројеви свих стаза у Војводини имати форму: 1-бб-цц(_дд). 

 
бб - две цифре за локацију терена (планину), где смо извршили поделу на следеће 
области: 

1.00. Војводина, за стазе које се простиру кроз целу регију 1, као што су деонице Е-4 
и Е-7 
1.10. Бачка, деонице Е-4 и Е-7, Горње Подунавље, Јегричка, све ван области 1.11. 

1.11. Суботичка пешчара, локалне стазе области 
1.20. Банат, Е-4, све ван области 1.21. и 1.22. 
1.21. Делиблатска пешчара, локалне стазе области 

1.22. Вршачке планине, локалне стазе области 
1.30. Срем, Е-7, све ван области 1.31. 
1.31. Фрушка гора, локалне стазе области 

 
цц - две цифре и/или слова, за регистарски број саме стазе (терена) у оквиру 
локације (планине/области), која је већ дефинисана са прве 3 цифре. Слово Е се 

користи за Европске пешачке путеве, а Т за трансверзале 

и (опционо) 

д(д) - једна или две цифре и/или слова, за стазе везане за одређене манифестација 

које имају више варијанти (као Фрушкогорски маратон (19 различитих стаза) и 
Буковачки маратон (6 стаза), а које имају доста заједничких деоница) и за неке 
“стазе здравља“ са својим краћим и дужим варијантама. 

 
примери за конкретне стазе и нихове деонице: 
 

1-00-Е7  за део деонице Е-7 кроз целу Војводину и  
1-00-Е4  за део деонице Е-4 кроз целу Војводину 
1-10-Е4  за део деонице Е-4 само део кроз Бачку 

1-20-Е4_1  за део деонице Е-4 само део кроз северни Банат тј. 
1-20-Е4_2  за део деонице Е-4 само део кроз централни и јужни Банат 
1-30-Е7  за део деонице Е-7 кроз цео Срем тј.  

1-31-Е7  за део деонице Е-7 само преко Фрушке Горе 
 

1-31-Т1  за Фрушкогорску трансверзалу 
1-31-51_01  за Фрушкогорски Маратон - Ултра Екстремни, па све до  
1-31-51_18  за Фрушкогорски Маратон - Приправнички Мини тј. 

1-31-51_19  за Фрушкогорски Маратон - Стаза радости и задовољства 
 
(B) колона табеле - локација терена (стазе) (назив локације, као што је 

објашњено горе под бб) 
 
(C) колона табеле - кратак назив терена (стазе) (ако стаза нема своје популарно 

име онда: место поласка - место доласка) 
 
(D) колонa табеле - изглед маркације (изглед основне маркацијске ознаке, ако 

има) 
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(Е) колонa табеле - смер стазе (једносмерна или двосмерна маркција стазе у 

зависности од предвиђеног смера/смерова кретања) 
 

(F) колонa табеле - тип стазе (кружна или пружна путања, кружном се сматра стаза 
која већим делом има различиту путању до и од најудаљеније тачке према 
полазишту, а за пружну стазу, која има исту путању до и од најудањеније тачке, се 

дају физички подаци само за примарни смер) 
 
(G, H, I, J, K) колоне табеле - физичке карактеристике стазе (дужина - 

заокружено на пола километра, укупан успон - м, укупан спуст - м, нанижа и највиша 
тачка стазе - м) 
 

(L) колона табеле - време преласка стазе (процењено просечно време преласка 
стазе, заокружено на пола сата, нпр. 3 ч; 4,5 ч) 
 

(М) колона табеле - тежина стазе (лака, средња, захтевна и веома захтевна) 
 
(N) колона табеле - ГПС траг стазе (да/не, снимљене и генерисане трекове 

потребно прописно обрадити) 
 
(О) колона табеле - опис путање стазе (почетна тачака - карактеристичне 

међутачке и КТ ако има - крајња тачка) 
 
(P) колона - контролне тачке стазе (да - број/не)  

 
(Q) колона - потврда преласка стазе (не/печат, књижица, значка, диплома ...)  
 

(R) колона - надлежност (надлежна организација/друштво/клуб за одржавање 
стазе - домаћин) 
 

(S) колона - контакт (име и презиме, телефон, мејл, ... одговорне особе домаћина 
стазе) 
 

(Т) колона - обнова стазе (датум последње контроле/обнаве стазе и маркације) 
 
(U) колона - коментар (корисне напомене о стази) 

 
(V) колона - одлука комисије (запажања, предлози и одлуке надлежне комисије у 
вези са стазом) 

 
Унапређењем званичног интернет сајта ПСВ, би требало омогућити преузимање 

фајла табеле Регистра у електронској форми (MS Excel .XLS format), како би домаћин 
стазе могао да унесе захтеване податке и врати назад на мејл адресу Савеза, где би 
овлаштена лица Комисије за планинарске путеве ПСВ ажурирали податке у службеној 

табели Регистра. 

Такође би требало омогућити преузимање ГПС трекова и мапа са уцртаним 
путањама за сваку стазу посебно или групу стаза на једном подручју. 

 


