
Закон о јавним скијалиштима "Службени гласник РС", бр. 46/2006 

„Члан 55. 

Скијаши су обавезни да се придржавају правила о реду на скијалишту и 
упутстава и упозорења које им дају редари. 

Скијаш је обавезан да:  

1) се на стази понаша тако да друге не угрожава или повређује; 

2) вози пажљиво и да брзину и начин вожње прилагоди својим знањима и 
условима стазе (околине) и дела стазе, временским и снежним 
приликама, као и броју скијаша на стази; 

3) изабере линију (правац, смер) вожње тако да скијаше који возе испред 
њега не угрожава и да је у могућности да благовремено избегне судар са 
било којом особом или објектом испред себе; 

4) друге скијаше претиче, било лево или десно, увек на таквом растојању 
које им даје довољно простора за све њихове покрете (кретања); 

5) када жели да се укључи у вожњу на неку стазу или када након 
заустављања на стази наставља вожњу обавезно се увери, гледањем 
изнад и испод, да може то да учини без опасности по себе или друге; 

6) се без нужде не заустави (обустави вожњу) на уским и непрегледним 
деловима стазе и да у случају пада што је могуће брже ослободи 
простор; 

7) у случају када се пење, односно враћа уз стазу или када пешке силази за 
кретање користи искључиво ивицу стазе; 

8) се уз стазу не пење пешке него да користи жичару; 

9) поштује постављене ознаке и сигнализацију; 

10) у случају несреће на стази пружи другоме помоћ; 

11) у случају несреће, независно да ли је сведок или учесник, надлежној 
служби скијашког центра (редарској или спасилачкој) пружи своје 
идентификационе податке; 

12) поштује упутства редара; 
13) скија са исправном и одговарајућом опремом, а посебно да користи скије 

које су опремљене средством (везови и др.) које је у стању да заустави 
скију у случају да се одвоји од скијаша; 

14) не оставља на стази или баца на стазу предмете и материјале који могу 
да ометају или угрозе безбедност других скијаша; 

15) за скијање на скијалишту користи искључиво маркирану стазу, осим у 
случају опасности; 



16) ако се скијалиште налази у законом заштићеном подручју поштује 
правила која је за коришћење заштићеног подручја утврдило, у складу 
са законом, правно лице које управља заштићеним подручјем; 

17) скијање прилагоди условима стазе када су неповољне временске прилике 
повећале степен тежине стазе. 

Скијаш не сме:  

1) скијати на скијалишту, односно стази која је означена као затворена; 

2) уништавати, уклањати, оштећивати или на други начин угрожавати 
постављене ознаке и сигнализацију на скијалишту; 

3) на било који начин угрожавати стубове жичара, машине за припрему 
стазе и другу опрему на стази; 

4) скијати на стази уколико је под дејством алкохола, дроге или неког 
психоактивног лека, односно средства које негативно утиче на његове 
способности; 

5) напустити место судара са другим скијашем пре него што редарској 
служби корисника да идентификационе податке, осим у случају када је 
то нужно ради пружања хитне медицинске помоћи повређеном, у ком 
случају ће се након предаје повређеног на медицинско старање јавити 
најближој редарској служби скијашког центра; 

6) скијати уназад (натрашке); 

7) постављати било какве ознаке или остављати било какве ствари (без 
надзора) на скијалишту без дозволе скијашког центра; 

8) да се зауставља на успону или на вучној стази ски - лифта ако би 
заустављање могло да угрози скијаше који се превозе. 

Сноубордери, тркачи и ходачи на скијама обавезни су да, поред мера из 
става 2. овог члана, предузму и друге мере које одговарају природи конкретне зимске 
спортске активности, у складу са одговарајућим међународним спортским правилима 
(ФИС правила). 

Члан 56. 

Скијаш је, у циљу осигурања безбедности, дужан да се приликом вожње 
жичаром и ски - лифтом придржава следећих правила: 

1) не сме да делује у току вожње жичаром на било који начин који може да 
утиче на сигуран рад и функционисање инсталација жичаре; 

2) не сме да мења, премешта, квари уређаје и материјал било које врсте 
који служи жичари или ски - лифту; 

3) не сме да се пење на погонске станице и линијске стубове или да 
заузима место које није намењено корисницима жичаре или ски - лифта 
или да омета приступ тим местима; 

4) не сме без оправданих разлога да активира сигурносне уређаје који су 
му приступачни или да намерно активира сигурносну рампу; 



5) не сме да се закачи на празну вучну направу на траси ски - лифта, да 
употреби једну вучну направу за две или више особа или да намерно 
отпусти вучну направу пре места одређеног за то или пре излазне 
станице; 

6) не сме да кривуда дуж трасе вучења ски - лифта, да излази из трасе 
вучења, да остаје на траси вучења у случају пада, да намерно отпусти и 
баци вучну направу на линијски стуб, да седа на вучну направу или да 
заљуља вучну направу на излазној станици; 

7) не сме да се њише у седишту жичаре, да се вози без спуштеног 
сигурносног рама, да не употребљава наслон за ноге, да искаче из 
седишта дуж трасе жичаре и да љуља седиште на излазној станици;  

8) не сме да траке штапова држи на зглобовима руку; 

9) не сме да се задржава на излазној станици; 

10) не сме да се зауставља на успону, на вучној стази ски - лифта или било 
којој површини;  

11) не сме у току превоза жичаром или ски - лифтом да баца или 
одстрањује било какве предмете, осим по налогу службеног лица 
скијашког центра; 

12) не сме да се укрца на жичару која има ознаку да је затворена; 

13) не сме да се понаша супротно знаковима и упутствима постављеним у 
складу са овим законом или било којој усменој инструкцији (упутство 
или обавештење) од стране службених лица скијашког центра које се 
односи на безбедно коришћење жичаре; 

14) не сме да се укрца или искрца са жичаре на местима која нису за то 
одређена и која нису под контролом скијашког центра (изван станица), 
осим у случају прекида вожње; 

15) не сме да се искрца са жичаре која је стала у току вожње без надзора 
службених лица скијашког центра; 

16) не сме да користи жичару за превоз ако нема довољно физичких 
способности или знања и вештине за безбедно коришћење инсталација 
жичаре, односно услуге превоза; 

17) да се придржава правила о укрцавању, вожњи и силаску утврђених 
правилима о реду на скијалишту.“ 

 


