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Планинарски дом 
ПД ,,Каблар'' 
Овчар Бања

▪ Налази се у Овчарско-кабларској клисури, поред

асфалтног пута Овчар бања - Видова, на 2 km 

удаљености од Овчар бање. 

▪ Смештен је у подножју падина Каблара, окружен шумом

недалеко од тока Западне Мораве. 

▪ Из дома се пружа поглед на гребен и врх планине Овчар.



Период 
1975 - 1995

1975

1981

▪ Прва озбиљнија реконструкција извршена је 1981. 

године када је дограђена једна просторија.

▪ На наведеној локацији планинари су 1972. 

године формирали планинарски дом у објекту

напуштене куће чувара пруге уског колосека. 

Објекат је првобитно коришћен у затеченом

стању али је ангажовањем тадашних чланова

кренула постепена реконструкција и пренамена. 

1985

▪ Затим 1985. године је доведена
електрична енергија

1995

▪ А 1995. године је дограђена трпезарија.



Период 
2006 - 2008

2006/2007

▪ После дужег застоја у периоду 2006. - 2007.  године у

оквиру великог пројекта који су финансирали USAID

и град Чачак извршена је капитална

реконструкација дома која је обухватала адаптацију

постојећег објекта као и надоградњу дома у оквиру

кога су изграђени

▪ санитарни чворови,  

▪ котларница

▪ и отворена тераса. 

2008

▪ Током 2008. године уз

помоћ локалне самоуправе

објекат је

▪ опремљен намештајем, 

▪ кухињским елементима и

апаратима.



2014

ПРОЈЕКАТ: УЧИОНИЦЕ У ПРИРОДИ И
УРЕЂЕЊА ЕДУКАТИВНЕ СТАЗЕ КАБЛАР

▪ Наставак активности следи 2014. године када планинарско

друштво у сарадњи за Географским еколошким друштвом

Чачак уз финасијску помоћМинистартва пољопривреде РС

реализује пројекат „Учионице у природи и уређења

едукативне стазе Каблар“. Учионица је изграђена у

дворишту планинарског дома, тако да се кроз изградњу

нових садржаја проширују могућности експлоатације

објекта и за друге садржаје попут организације кампова за

ученике и едукативних и рекреативних радионица цивилног

друштва. 



2017

▪ Покривање спољне терасе површине 48 м2, 

▪ као и реконструкцију санитарних чворова у собама на

спрату објекта. 



Период 
2018-2020

▪ Коначно смо у периоду 2018.-2020. извели радове на партерном

уређењу, нивелисањем и поплочавање терена око дома, изградњи

надстрешнице за роштиљ, постављању фиксних столова, доградњи

оставе за алат и ситан инвентар као и радове садњи цвећа и

зеленила. 



2020

▪ Као посебно поглавље желим да истакнем активност

коју смо реализовали у току 2020. године а која се

односи на решавање питања водоснабдевања објекта

дома који је и поред веома коректних услова који су

створени за боравак планинара, скоро 50 година имао

разне алтернативне и веома ограничене могућности

снабдевања водом. 

▪ Уз помоћ добронамерности сестринства манастира

Никоље и ЈП Водовод Чачак извршена је изградња

секундарне мреже у дужини од 250 метара и тиме

створени услови за константно снабдевање објекта

водом на дужи период.

РЕШЕН ПРОБЛЕМ СНАДБЕВАЊА ВОДОМ



Инфраструктурно 
опремање 

планинарских 
објеката 

▪ Инфраструктурно опремање планинарских објеката је

веома важно питање које заслужује велику пажњу

приликом избора објеката и локација за формирање

истих. Веома је тешко пронаћи локације које нуде на

једном месту све елементе који су претпоставка за

објекат планинарског дома али на основу личних

искустава и са проблемима инфраструктурног

опремања објекта у донекле урбаној средини, желим

да поделим размишљање да се овим питањем треба

бавити од самог зачетка идеје.  



Тренутно 
стање

▪ Дом тренутно располаже са 28 кревета, 

распоређена у три собе, у приземљу и на

спрату. 

▪ У приземљу су још

▪ дневни боравак, 

▪ кухиња и

▪ санитарни чвор. 

▪ Кухиња је комплетно опремљена кухињским

уређајима и посуђем, 

▪ а санитарни чвор (тоалети и туш кабине) је

потпуно уређен. 

▪ Грејање у дому је централно.

▪ Објекат располаже још и са простором за

припремање хране на отвореном са

роштиљом,покривеном терасом са 40 места, 

▪ И учионицом у природи капацитета 30 места. 



Финансирање

▪ Искуства у начину финансирања радова и

осталих улагања у објекат планинарског дома

су различита у зависности од висине

конкретних трошкова тако и спремности на

▪ ангажовање чланова, 

▪ локалне самоуправе

▪ и пријатеља друштва. 



Модели 
финансирања -

текуће 
одржавање 

▪ Када је у питању текуће одржавање објекта

сматрамо да је овај посао неопходно

спроводити у континуитету и са пажњом

доброг домаћина, јер свако одлагање је

контрапродуктивно и доводи до сигурно

већих трошкова . 

▪ Извори финасирања: Приходи од

експлоатације објекта, донација , прилога

чланства

▪ Веома корисно је ангажовање чланова

друштва који су кроз примену личних

квалификација и искуства спремни да уложе

време и рад. 

▪ План у 2022. години – Кречење просторија и

инсталација додатне расвете



Модели 
финансирања 

-
инвестиционо 

одржавање 

▪ Када говоримо о инвестиционом одржавању посебно

желим да нагласим лична искуства у реализацији

ових послова на основу кога истичем важност

следећих целина и то: 

1. Правилан избор предмета улагања -

финансирања

2. Стручна помоћ квалификованих лица – кроз

предлог конкретног решења

3. Активно праћење конкурса из којих се могу

реално финансирати ови трошкови

4. Анимирање локалне самоуправе на

финансирању инвестиционог одржавања

5. Анимирање успешних привредника спремних

да кроз донације помогну развој планинарства

6. Донације чланства у новцу и ангажовању

7. Јавно приватно партнерство искључиво на

обострану корист

▪ План у 2022. години

▪ Реконструкција кровног покривача , 

▪ уређење кухињског блока, 

▪ изградња затворене учионице

▪ I фаза, уређење паркинга



Економски 
оправдана 

експлоатација  
планинарских 

домова 

▪ 1. Проблеми нерешених имовинско правних односа у

погледу власништва

▪ 2. Форма пословања у складу са позитивним прописима

▪ 3. Активно укључивање ПСС у увођење стандарда у овај

облик активности

▪ 4. Комерцијализација у оквирима позитивних искустава

планинарских објеката уз промотивне и маркетиншке

активности може обезбедити средства за унапређење рада

постојећих планинарских организација као и даље

активности на промоцији планинарства као начина живота

али и уједно подстицај и развој такмичарских дисциплина у

оквиру ПСС. 

▪ Искрено се надам да је овај скуп почетак једног новог

приступа уређењу принципа, начину пословања као и

размене појединачних искустава планинарских друштава и

клубова у овој веома важној и корисној делатности. 

▪ ПД Каблар је у својим развојним плановима,  активности на

уређењу објекта планинарског дома, поставило као један од

приоритета у раду и увек ће бити отворено за све облике

сарадње и размене искустава за другим планинарским

организацијама. 
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