
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Врз основа на член 13 став (3) 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 НАЧИН НА ОДРЖУВАЊЕ НА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ 

 
Член 1 

 
Со овој правилник се пропишува начинот на одржување на планинските патеки. 
 

Член 2 
 

(1) Домаќинот на планинската патека треба да ја одржува планинската патека на начин 
кој ќе овозможи нејзино непречено користење, како и заштита на природата и 
културно-историските споменици. 
 
(2) За одржување на планинската патека, домаќинот треба да врши редовни проверки 
и да ја забележува утврдената состојба, како и да предлага мерки за надминување на 
состојбата на начин кој ќе обезбеди полесно и побезбедно користење на патеката од 
страна на корисниците, како и поголема заштита на природата и културно - 
историските споменици кои се наоѓаат во околината низ која се протега трасата на 
патеката. 
 

Член 3 
 

(1) Домаќинот на планинската патекa треба да ја одржува планинската патека и на 
начин со кој се: 
- врши проверка на проодноста и безбедноста на трасата на патеката и се забележува 
утврдената состојба; 
- врши проверка на сигнализацијата и се забележува состојбата од аспект на тоа дали 
истата е јасна, читлива, недвосмислена и/или оштетена; 
- врши проверка на функционирањето и видливоста на стандардизираните 
сигнализациски и маркациски ознаки; 
- врши проверка на постоечката инфраструктура на патеката и постоечкиот инвентар и 
се забележува состојбата од аспект на нивната исправност, безбедното користење и 
постоење на предупредувачки ознаки или упаства за користење; 
- врши проверка на состојбата со природата во околината низ која се протега трасата 
на патеката и за забележува секое негативно влијание врз истата што настанало или 
пак би можело да настане доколку не се преземат мерки на претпазливост и 
- врши проверка на состојбата со културно-историските споменици што се наоѓаат во 
околината низ која се протега трасата на патеката и се забележува секое негативно 
влијание врз истите што настанало или пак би можело да настане доколку не се 
преземат мерки на претпазливост. 



(2) Активностите од став (1) на овој член домаќинот треба да ги врши најмалку еднаш 
годишно и тоа во периодот од месец март до месец април во тековната година. 
 
(3) За планинските патеки кои се користат претежно во зимскиот период, активностите 
од став (1) можат да се направат и пред започнување на зимскиот период, односно од 
септември до октомври во тековната година. 
 

Член 4 
 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 13-3561/4 Министер за животна средина 

31 август 2017 година и просторно планирање, 

Скопје Садула Дураки, с.р. 

 


