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На основу чл. 34. и 53. Статута Планинарског савеза Србије и Закона о спорту 

/"Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11/ Управни одбор Планинарског савеза 
Србије је на предлог Службе водича, на редовној седници одржаној дана 11. јуна 

2015. године, усвојио коригован 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ  

ПЛАНИНАРСКОГ ВОЂЕЊА КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
 

Члан 1 
 

Овим правилником се прописују одговорност, начин, услови и организација 
пружања услуга у планинарском вођењу као туристичким делатностима (у даљем 
тексту: планинарење) на територији Републике Србије, минимално-технички услови у 

погледу опреме организатора планинарења, као и дефинисање обавезе организатора, 
водича на планинарској рути и корисника услуга планинарења.  

 

Члан 2 
 

Планинарење (планинарско вођење) као туристичка делатност подразумева 

пружање услуга пешачења (вођења) на планинама, трећим лицима (гостима, 
туристима, планинарима, љубитељима природе и сл.) на комерцијалној основи, према 
утврђеном ценовнику од стране Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: ПСС) 

по моделу:  
- надокнаде трошкова водича по Правилнику о надокнади трошкова водича 

Службе водича ПСС и 

- зараде која се дели између ПСС, Службе водича и водича.  

 

Члан 3 
 

Појмови који ће се користити у овом правилнику имају следеће значење: 
- UIAA - Међународна планинарско-алпинистичка федерација, 

- ПСС - Планинарски савез Србије  

 
Члан 4 

 
Организатор обезбеђује вођење једнодневних или вишедневних пешачких или 

планинарских тура.  

 
Члан 5 

 

Организатор планинарења или пешачења ангажује лиценциране водиче од стране 
ПСС према стандардима UIAA (Међународна планинарско- алпинистичка федерација) 
или ERA (Европска пешачка асоцијација) за вршење услуге водича (у даљем тексту: 

водич).  
 

Члан 6 

 
1. Водич пешачке или планинарске туре је дужан да обезбеди корисницима 

услуге информације везане за:  

а) имена и број водича (уколико их је више)  
б) време поласка и повратка са сатницом  

в) препоруке око потребне одеће, обуће и опреме  
г) план и правац кретања  
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д) евентуалне опасности на правцу кретања  

ђ) намирнице које су потребне да се понесу на планинарску туру у зависности од 
времена трајања туре и захтевности успона.  

 
Члан 7 

 

1. Опрема која је неопходна да се понесе приликом пешачења или планинарења 
мора бити у исправном стању, коришћена, одржавана и чувана у складу са 
препорукама произвођача.  

2. Опрему неопходну за пешачење или планинарење обезбеђује сам учесник 
планинарења, организатор или вођа планинарске туре уколико је учесник не 
поседује.  

3. Под опремом се подразумевају адекватна одећа, обућа и опрема неопходна и 
препоручена за планинарење, ранац, намирнице и потрепштине (храна, пиће, 
лекови), шатор, подлошке и вреће за спавање и предмети који ће се користити за 

евентуални боравак на планини (компас, карта, ужад, комплет за пружање прве 
помоћи, посуде за припремање хране, ГПС уређај).  

4. Сва опрема мора бити прегледана пре и после сваке туре од стране лица 

задуженог од стране организатора планинарења.  
5. Одговорност за опрему преузима вођа туре и обавезан је да спречи полазак 

учеснику туре уколико његова опрема због неисправности или неадекватности 

може изазвати опасност по његово здравље или живот на тури или других 
учесника туре.  

6. Одговорност водича укључује прављење плана и правца кретања туре за сваку 

планинску стазу или руту (мапирање и рутирање стазе), преглед и одобравање 
опреме из овог правилника према техничкој исправности.  

 

Члан 8 
 

1. Водич пешачке или планинарске туре је физичко лице које поседује важећу 

лиценцу издату од стране ПСС.  
2. Водич пешачке или планинарске туре брине о организацији туре према утврђеном 

плану, руководи правцем кретања, преузима одговорност за учеснике 

планинарења помажући им да се безбедно крећу на утврђеној тури.  
3. Један водич туре може водити на туру максимално 10 учесника док за сваких 

следећих 10 учесника треба обезбедити још по једног водича.  

4. С циљем обављања активности из става 2. овог члана, водич туре врши: 
обезбеђење очувања животне средине, проверава стање стазе и временске 
прогнозе пре почетка планинарске туре, обезбеђује прописно коришћење опреме, 

контролише темпо кретања према могућностима најслабијег учесника; 
обавештава спољне контакате (или контакт особу) о почетку туре, сигурном 

завршетку туре, непредвиђеним околностима, потенцијалним опасностима, а на 
крају пише извештај и шаље организатору и ПСС и тада се сматра да је тура 
завршена.  

 
Члан 9 

 

1. Водич туре може одложити или прекинути започету туру уколико из оправданих 
разлога сматра да би услед лошег стања опреме, учесника или других 
објективних опасности (невреме, пожар, лавина и сл.) где би тура била ризична 

за саме учеснике.  
2. Такође може, у сваком моменту, удаљити појединце који на било који начин 

ометају групу (кршење закона, конзумирање дроге и алкохола, бацање смећа и 

паљење ватре на недозвољеним местима и сл.) и о томе обавештавају надлежне 
службе (полицију, ренџере или надзорнике у националним парковима....).  

3. Организатор туре је дужан прихватити одлуку водича туре о одлагању или 

прекиду туре услед околности из става 1. овог члана.  
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4. У случају појаве околности из става 1. овог члана водич туре сачињава извештај 

о самим разлозима одлагања или прекида туре, а у року од два дана од самог 
одлагања или прекида исте који доставља ПСС-у, Служби водича и учесницима.  

 
Члан 10 

 

Водич туре након доласка на место означено као почетак туре, а пре почетка исте 
усменим путем обавештава учеснике о:  

а) објашњењу природе активности и ризика, плана у хитним случајевима, 

појединачног и групног понашања и одговорности, као и захтеве комуникације;  
б) основним информацијама у вези са стазом, укључујући локацију стазе, 

природне, културне и историјске знаменитости локација које ће проћи у току 

туре;  
в) прегледу опреме;  
г) кратком прегледу плана за очување животне средине, укључујући и бригу о 

флори и фауни, и одстрањивање смећа и отпада (упозорење о забрани бацања 
смећа у току трајања туре);  

д) потврди да се учесници осећају способни и да су здравствено способни за 

учешће у тури; 
е) потврди да учесници нису под утицајем алкохола или опојних дрога;  
ф) потврди да су учесници разумели упуства (прихватање ризика).  

 
Члан 11 

 

1. План туре и извештај након обављене туре, представља документ који води водич 
туре. План туре се налази у Прилогу бр. 1. 

2. План туре садржи податке о:  

а) водичу планинарске туре,  
б) другим водичима који су укључени у пешачку или планинарску туру,  
г) организатору пешачке или планинарске туре,  

д) правцу туре,  
ђ) учесницима,  
е) стази и  

ж) сатница туре.  
3. Поред става 2. овог члана, план пешачке или планинарске туре садржи још 

информацију о: опреми потребној за туру, временским приликама, дужини стазе са 

основним карактеристикама (тежина стазе, кратки опис стазе и сл), начину 
поступањa у случају опасности, процени и управљању ризиком, о начину 
отклањања могућих ризика, другим околностима које могу бити од утицаја на 

одвијање планинарске туре.  
4. О плану туре, водич туре мора упознати учеснике, као и направити поделу 

задатака у складу са планом туре.  
5. По завршетку сваке туре одговорно лице организатора потписује и потврђује 

Извештај водича туре.  

 
Члан 12 

 

1. Корисник услуге туре је лице које користи услугу пешачке или планинарске туре. 
2. Малолетни учесник је лице до 18 година старости које користи услуге пешачке или 

планинарске туре.  

3. Малолетни учесник може учествовати у тури уз присуство родитеља (старатеља) 
или законског заступника или уз њихово писмено одобрење.  

4. Корисник услуге пешачке или планинарске туре пре него што отпочне са 

коришћењем услуга из члана 2. овог правилника мора прочитати и потписати 
изјаву о ризицима и преузимању одговорности  

5. Изјава о разумевању, прихватању ризика и преузимању одговорности представља 

писану изјаву учесника планинарске туре да преузима одговорност за евентулано 
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насталу штету, материјалну и нематеријалну, која му настане у току туре уколико 

се утврди да је настала његовом кривицом, да неће потраживати накнаду штете од 
организатора планинарења, осим накнада које су покривене осигурањем.  

6. Изглед, облик и садржај изјаве из става 5. овог члана приказан је у Прилогу број 
2. овог правилника и чини његов саставни део.  

 

Члан 13 
 

1. Одмор и преноћиште на планинама може бити на отвореном (биваковање или 

камповање) или у планинским домовима.  
2. Одмор и преноћиште на отвореном врши се на одређеним местима на планинама 

која пружају могућност одмора и боравка (заравни, платои).  

 
Члан 14 

 

1. Уколико се користе планинарски домови за смештај и боравак, мора се водити 
рачуна о кућном реду, одржавању и чувању домова и исправном коришћењу 
инвентара који припада дому.  

2. Приликом коришћења предмета који припадају планинарском дому (намештај, 
посуђе, технички апарати, ћебад) морају се користити у складу са својом сврхом и 
након коришћења вратити у стање да се опет могу несметано користити.  

 
Члан 15 

 

У току боравка и проласка зоном пешачке или планинарске туре забрањено је 
ломити и сећи дрвеће, а за ватру се углавном користи отпало и оборено дрвеће и 
гране.  

 
Члан 16 

 

У зонама пешачке или планинарске туре потребно је водити рачуна о местима за 
паљење ватре, а на местима где се врши паљење ватре неопходно је придржавати се 
следећег:  

а) палити ватру само на наменски одређеним местима или у рупама 30 цм дубине и 
највише 1 м ширине,  

б) очистити подручје од запаљивог материјала најмање пречника 3 м око места 

паљења ватре,  
в) обезбедити надзор над интезитетом ватре,  
г) ватру угасити водом или земљом пре напуштања места, а уз обавезно 

затрпавање рупа.  
 

Члан 17 
 

1. Све локације за камповање које се налазе у правцу простирања туре морају да 

буду најмање 50 м удаљене од стазе.  
2. Фекалне материје морају да се остављају најмање 100 м од стазе као и од водених 

токова и извора и требало би да буду уклоњене из свих подручја која могу бити 

захваћена воденим током.  
 

Члан 18 

 
1. Превоз учесника до места почетка пешачке или планинарске туре обавља се 

превозним средством организатора уколико за тим постоји потреба.  

2. Организатор пешачења или планинарења може уговорити са другим привредним 
субјектом регистрованим за делатност превоза у саобраћају обављање услуге 
превоза из става 1. овог члана.  
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Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора 

Планинарског савеза Србије. 
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Прилог 1. 

 
 

ПЛАН ПЛАНИНАРСКЕ ТУРЕ 

 

1. ПОДАЦИ О ВОЂИ ТУРЕ: 

Име и презиме:   

ЈМБГ:   

Број значке:   

Адреса:   

Контакт инфо:   

Телефон (мобилни):   

Е-маил:   

2. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАТОРУ: 

  

 Подаци 
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3. ПЛАН ПУТА 

Место поласка:   

Место завршетка туре:   

Опис стазе:   

Место одмора:   

   

Боравак на тури (преноћиште):   

Дужина (м/км) стазе:   

Време (h) трајања туре:   

Висинска разлика туре : на успону и силаску   

   

Број учесника:   
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4. УЧЕСНИЦИ (ЗА СВАКОГ УЧЕСНИКА ПОПУЊАВА СЕ СЛЕДЕЋИ ОБРАЗАЦ) 

Име и презиме:   

ЈМБГ:   

Адреса:   

Контакт:   

Осигурање: 
ДА 

НЕ 

Осигуравајући завод (друштво)  

Да ли сте под  

утицајем алкохола/дроге: 

ДА 

НЕ 

Користићу своју опрему: 
ДА 

НЕ 

Да ли сте већ користили услуге планинарског водича: 
ДА 

НЕ 

Хроничне болести:   
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5. КОМУНИКАЦИОНИ ПЛАН 

Име контакта у случају потребе: 
Телефон: 

 ____ /  _____ - _____ 

Име корисника услуга туре :   

Особа 1.   

Особа 2.   

Особа 3.   

Особа 4.   

Особа 5.   

Особа 6.   

Особа 7.   

Особа 8.   

Особа 9.  

Особа 10.  

Особа 11.  

Број полиције: ____ /  _____ - _____ 

Број хитне помоћи: ____ /  _____ - _____ 

Број ГСС (Горска служба спасавања ПСС) ____ /  _____ - _____ 
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6. ПОСТУПАК О У СЛУЧАЈУ РИЗИКА/НЕСРЕЋЕ: 

  

7. ДРУГЕ НАПОМЕНЕ:    

 

 

 
    

ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ   

    

1. потенцијална места за 

евакуацију:__________________________________________ 

    

2. начин евакуције до места: 

__________________________________________________ 

    

3. одговорна особа у бази која је задужена 

 да позове хитну службу или полицију у случају  несреће или недолазак групе на време са 

путовања:___________________________ 

 

Водич 

 

_______________________________ 
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UIAA 

Прилог 2. 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ (ПСС) - MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF SERBIA (MAS) 

                    

СЛУЖБА ВОДИЧА ПСС -  MOUNTAINEERING GUIDE SERVICE OF MAS 
Beograd-Andrićev venac 2/1, Andrićev venac 2/1, 11103 Beograd 4, telefoni: 011-3343 -103,  011- 3343-137, faks: 011-3231-374;, faks: 
011-3231-374 www.pss.rs/, e-mail:   office@pss.rs,    sluzbavodica@gmail.com, t.r: 355-1032012-41, PIB: 100064162, MB: 07063431, 

šifra delatnosti: 92622 

 

ИЗЈАВА О РИЗИЦИМА И ПРЕУЗИМАЊУ ОДГОВОРНОСТИ 
 

Ја,__________________________________________________________________ 

(Име учесника планинарске туре) 

 

Разумем да планинарска тура _____________________________________________________________ 

                                                                          (Назив туре и датум одржавања)  

укључује одређене ризике од повређивања која могу бити опасна по живот, здравље и телесни интегритет. 

Такође, разумем, да се одласци на планинарску туру могу изводити на местима која су временски или по 

удаљености или обоје, удаљена од места где се може брзо и адекватно пружити медицинска помоћ. 

Разумем и сагласан сам да ни мој водич планинарске туре, ни организатор туре, ни било ко од њихових 

запослених, службеника, агената или уговорника (у даљем тексту «искључене стране») не могу бити одговорни 

за било коју повреду, за смрт или неке друге, мени лично, мојој породици, родбини или наследницима нанесене 

штете, које могу настати мојим учествовањем у овој планинарској тури, због моје немарности или више силе. 

Буде ли ми допуштено учествовање на овој планинарској тури, за коју сам примио детаљан програм, 

својевољно прихватам све са тим повезане ризике, без обзира на то да ли су они предвидиви или непредвидиви, 

а који могу произаћи мојим приступањем тури. 

Истовремено изјављујем, да ја лично  нећу, а не желим ни да моја породица, наследници или пуномоћници  

подижу ма какве правне захтеве против водича и организатора планинарске туре. 

Познато ми је да је планинарска тура физички напорна активност и да ћу се у току ове активности 

напрезати, те изричито изјављујем да прихватам ризике од повреде, погоршања здравственог стања или болести 

које могу наступити услед оптерећења и слично и да горе наведена лица и организацију не сматрам 

одговорнима за то. 

Водича туре сам информисао (ла) о аспектима свог здравственог стања и психо-физичке 

припремљености који могу бити од утицаја на моје учествовање на тури.  

Изјављујем да сам пунолетан и правно овлашћен за потписивање ове Изјаве о искључивању од 

одговорности, односно да поседујем писмено одобрење родитеља или законских заступника. 

 

ЈА, ОВОМ ИЗЈАВОМ ИСКЉУЧУЈЕМ СВОГ______________________________________________ 

                                                                                            (Име и презиме водича планинарске туре) 

ВОДИЧА ПЛАНИНАРСКЕ ТУРЕ, ОРГАНИЗАТОРА ПЛАНИНАРСКЕ ТУРЕ И СВА ГОРЕ СПОМЕНУТА 

ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА ИЗ БИЛО КАКВЕ ОДГОВОРНОСТИ У СЛУЧАЈУ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ ШТЕТЕ, 

ШТЕТЕ ИМОВИНЕ, ПОВРЕДЕ ИЛИ ПОГОРШАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА, КОЈЕ ЗА МЕНЕ И МОЈЕ 

ПРАВНЕ НАСЛЕДНИКЕ МОГУ НАСТУПИТИ МОЈИМ УЧЕСТВОВАЊЕМ У ПЛАНИНАРСКОЈ ТУРИ И 

МОЈОМ КРИВИЦОМ ИЛИ ВИШОМ СИЛОМ. ИСЦРПНО САМ СЕ ИНФОРМИСАО (ЛА) И ПРОЧИТАО 

(ЛА) ОВУ ИЗЈАВУ О ИСКЉУЧИВАЊУ ОД ОДГОВОРНОСТИ, ПРЕ НЕГО ШТО САМ У СВОЈЕ И ИМЕ 

СВОЈИХ НАСЛЕДНИКА ПОТПИСАО (ЛА) ИСТУ. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Потписи учесника планинарске туре,                                         Датум (дан/месец/година) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Потпис родитеља или законских заступника (малолетанних учесника), Датум 

(дан/месец/година) 

http://www.pss.rs/
mailto:office@pss.rs
mailto:sluzbavodica@gmail.com

