МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за планински патеки („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/14 и 146/15), министерот за животна средина и
просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СИГНАЛИЗАЦИЈА И МАРКАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
СИГНАЛИЗАЦИЈА И МАРКАЦИЈА НА ПЛАНИНСКИТЕ ПАТЕКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на сигнализација и маркација, формата и
содржината на сигнализација и маркација на планинските патеки.
Член 2
Сигнализација и маркација на планинските патеки се врши преку поставување на
стандардизирани патокази, столбови и информативни табли, во кои се содржани
ознаки кои се наменети за информирање и за ориентирање на корисниците на
планинската патека.
Сигнализациските и маркациските ознаки кои се поставуваат на планинарските патеки
треба да бидат изработени од природен материјал дрво или камен, или од
пластифициран лим.
Во случаите кога сигнализацијата и маркацијата на планинските патеки се врши со
ознаки кои се од дрво, дрвото треба да биде со максимална влажност од 12%,
патоказите изработени од дрво треба да бидат бајцовани и премачкани со натур боја
на бајц, а текстот на секој патоказ треба да биде вдлабен или гравиран и обоен со црна
боја.
Написите на патоказите, столбовите и информативните табли треба да се со кирилично
писмо и/или латинично писмо, додека ознаките за време и далечина на патоказите се
пишува исклучиво со латинично писмо.
Називите (топонимите) се пишуваат во оригинален назив како што се прикажани во
топографските карти.
Сигнализацијата и маркацијата може да се врши и преку информативна табла која
треба да биде изработена од дрво со максимална влажност на дрвото од 12%, на која
може да биде поставена печатена мапа на пластифициран лим прицврстена со
штрафови или силикон лепак.
На мапите од информативните табли заради разграничување, патеките може да се
означат со различна боја.

Член 3
Формата и содржината на сигнализацијата и маркацијата на планинските патеки е
дадена во Прилогот кој е составен дел од овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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