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СКИЈАШКО ПЛАНИНАРСКИ ДОМ ''КОПАОНИК'' 

 

 

СПД''Копаоник'' налази се на локацији Марина Вода, поред магистралног пута ка Брзећу, 

удаљен око 500 метара североисточно од центра туристичког насеља ''Конаци'' на планини 

Копаоник. Дом се налази на локацији 43017'23,77''N, 20048'56,36''Е и надморској висини од 

1720 м. 

Историјат настанка Друштва и дома на Копаонику 

Планинарско-смучарско друштво ''Копаоник'' Београд основано је 03.06.1971. године. 

Основала га је група активних официра и подофицира тадашње ЈНА, љубитеља планине и 

скијања, са намером да себи и другима омогући бављење спортом који су волели-скијањем. 

У марту 1979. године донесена је одлука да се приступи изградњи дома. Одлучено је да се 

дом гради у сопственој организацији, властитим радом и уалагањем средстава уз помоћ 

друштвене заједнице. Општина Рашка је свесрдно изашла у сусрет Друштву и откупила од 

Шумског газдинства Рашка парцелу величине 20,5 ари и уступила је Друштву за изградњу 

дома.  



Крајем те године, након прибављања свих потребних одобрења и докумената, започела је 

изградња. У року од две године дом је био у грађевинском смислу завршен, али још 

неопремљен за боравак. У току 1982. године Планинарски савез Београда је понудио 

Планинарско смучарском друштву ''Копаоник'' материјална средтва за завршетак дома. 

Новац, који је ''самоуправним споразумом'' додељен  ПСД''Копаоник'', представља део 

новца који је добијен продајом планинарског дома ''Митровићев дом'' на Авали. Након тога 

дом је опремљен и приведен својој намени. Дом је у функцији непрекидно већ 40. година и 

на располагању корисницима. Генерације чланова ПСД''Копаоник'' су га са пуно рада и 

љубави одржавали, дограђивали, унапређивали и сачували за будућа покољења. Остао је 

као последњи планинарски ''мохиканац'' на једној од најлепших српских планина 

Копаонику. 

 

Доградњом кухињског комплекса са савременом кухињском опремом дом је добио 

садашњи изглед и габарите. У последњој деценији уложена су знатна средства у 

реконструкцију дома. Замењен је грејни котао (100 kw), реконструисане су санитарије, 

манњекреветне собе су добиле купатила са клозетом, замењени су душеци и постељина, 

купљенна је нова машина за чишћење снега, трофазни агрегат, инсталирани су нови бојлери 

за топлу воду (500 л), реконстрисан је помоћни објекат у стамбени са 3 и 4 лежаја са 

купатилима и централним грејањем, итд...  

Данас, СПД ''Копаоник'' је савремен планинарски објекат са око 470 м корисне површине 

подељене у три етаже и подрумски простор. Располаже са смештајем за 58 особа подељеним 

у осам мањекреветних соба ( са 1, 2, 4 и 6 лежајева) које су опремљене са туш кабином и 

wc-ом, и две више креветне собе (13 и 10 лежајева) са заједничким спратовним санитаријама 

(туш кабина и два wc-а). Поред главног објекта реконструисан је помоћни објекат 

''бунгалов'' са две собе (3 и 4 лежаја) које су опремљене санитаријама и прикључене на 

централно грејање дома. Све собе су опремљене креветима на ''спрат'' са новим душецима 

и постељином, централним грејањем и централном топлом водом. Дневни боравак (за 50 

корисника) и уједно сала за обедовање, опремљена је свим потребним садржајима 

неопходним за удобан боравак (камин, ТВ, рачунар, телефон, WiFi, музички уређај, итд.). 

Испред дома се налази велики слободан простор који служи као паркинг за возила 

корисника, а лети и као башта са столовима, клупама и синцобранима. 



 

 

Поглед на трпезарију и кухињски блок 



 

Санитарије у приземљу и соби 2 у приземљу 

 

Поглед на собу 2 (четворокреветна соба) у приземљу 



 

Вишекреветна соба 9 (13 лежајева) и поглед на балкон собе 9 (уједно и евакуациони 

пожарни излаз) 

МАТЕРИЈАЛНА И ФИНАНСИЈСКА ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА ЗВАНОГ 

''СПД Копаоник'' 

Планинарски дом на Копаонику, је ''реликт'' некадашњих бољих времена за планинарски 

спорт, када је планинарство представљало активност од општег значаја за државу и када је 

било помогнуто и материјално и организационо од друштвене заједнице. Већина великих 

планинарских објеката, широм Србије, није имала ту срећу да преживи транзицију и 

опстане у функционалном стању.  

Заслуге за опстанак и функционалност нашег дома на Копаонику нису резервисане само за 

чланове Друштва који су се генерацијама бринули и несебично радили на његовом очувању, 

већ су и последица његове локације и пожељности локације на којој се налази. Сигурно су 

и друга Друштва на исти начин желела и хтела да сачувају своју имовину, да је унапреде и 

ставе на располагање планинарима. На жалост то, без подршке шире друштвене заједнице 

која је изостала, нису могли, јер је финансијска конструкција, заснована на 

самофинансирању и добровољном раду доживила крах. 

Наша компаративна предност звана локација, и чињеница да смо успели да преведемо 

статус корисника земљишта у власника земишта, омогућили су нам да направимо одрживи 

финансијски модел употребе нашег дома. Тај финансијски модел заснован је на скијашком 



спорту и зимској сезони која нам обезбеђује финансијска средства за текуће и инвестиционо 

одржавање дома. Ти приходи су једва довољни за ту намену (само порез држави на тој 

локацији је око 400.000,00 а потрошња дрва за грејање је око 120 м3). Да је дом на некој 

другој локацији и да зависимо од посете планинара дом би одавно пропао и био ван 

функције. Доказ за то је посета корисника-планинара ван зимске сезоне која је симболична. 

Без обзира на то ми смо успели да дом држимо отвореним током целе године тако што смо 

издали у закуп кухињу и трпезарију закупцу који ту држи ресторан, а за узврат држи дом 

отвореним, припрема храну корисницима по повољним договореним ценама, обавља текуће 

одржавање и плаћа закуп. Напомињем да је и то последица позиције на којој се дом налази 

и да је и његов главни интерес зимска сезона и приход који оствари тада. Разлози зашто је 

неодржив модел финансирања заснован на коришћењу дома од стране планинара су 

многоструки: 

1. Финансијски, планинари треба да издвоје знатна средства за викенд боравак у 

дому (само превоз је од 3000,00 до 40000,00 дин) 

2. Комерцијализација и исплативост организације планинарске акције са становишта 

водича (организовано клизање у јефтини туризам и тренд да се водичи 

организацијом акција баве професионално и да им је то извор прихода за живот). 

3. Старосна структура чланства (младост се окренула удружењима која негују 

''адреналинске'', ауто и мото акције, итд.). Све је мање планинарска. 

4. Недовољна саветодавна и организациона присутност ПСС. 

Како радити на даље је озбиљно питање и за нас, а камоли за мала Друштва која имају 

објекте на локацијама за које је заинтересован мали број корисника-планинара 

(правих). Имајући у виду да се мења структура корисника, елитизам локације и 

скијања као спорта, почињемо да се суочавамо са проблемом недовољног комфора 

које наш дом пружа и потребом да се квалитет боравка у нашем дому подигне на виши 

ниво. За тако нешто годишњи приход није довоњан. Један од начина би био ступање 

у сувласнички однос са финансијером, што је неповољна и ризична одлука која је 

коштала нестанка два планинарска дома на Копаонику. Бољи начин, иако не и 

најбољи, би био уговарање реконструкције или изградње са финансијером за, 

ограничено временски, право коришћења. Велико ограничење је и немогућност 

подизања комерцијалних банкарских кредита, као и хипотекарних.  

Помоћ локалне самоуправе није институционализована и сведена је на материјални 

статус, познанство и добру вољу челних људи средине у којо је дом. Коришћење 

иностраних наменских средстава би могао да буде пожељан метод изградње и 

унапређења планинарских објеката и ту очекујем знатнији ангажман ПСС као неког 

који би требало да пружа логистичку, организациону, административну и правну 

подршку код конкурисања.  

Београд, 26.01.2022.г.                                                            Миодраг Вујановић 


