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1. ППВПД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 

 

 
Влада Републике Србије, уз сарадоу са ппщуинама у кпјима се спрпвпди прпјекау, 

ппкренула је иницијауиву за изградоу или рекпнсурукције сппруских пбјекауа - уипизираних 

суадипна у вище ппщуина у Србији у кпје је убрпјана и Ппщуина Зајешар. За ппуребе 

реализације пве иницијауиве урађена је суудија «Суадипни за градпве Србије» - градпви 

Враое, Зајешар, Краљевп, Лескпвац, Лпзница и Субпуица, а кпја преусуавља прпсупрнп-

прпграмску суудију кпја има за циљ да буде пснпв за даљу деуаљну урбанисуишкп- 

архиуекупнску разраду лпкација.  

У ппщуини Зајешар пдабрана лпкација за изградоу нпвпг суадипна налази се пкп 1км  јужнп 

пд ценура града, на пбрпнцима щуме Краљевица а у склппу ппсупјећег сппрускп-

рекреауивнпг кпмплекса. 

Присуупаое изради пвпг УП-а кап једнпг пд неппхпдник кпрака ка реализацији изградое 

суадипна у Зајешару прпписанп је планпм вищег реда за предмеуну лпкацију - Планпм 

генералне регулације града Зајешара бр. 3 – ценуар града (Службени лису града Зајешара”, 

бр. 34/18) у даљем уексуу ПГР града Зајешара. Према графишкпм прилпгу бр. 9 предмеунпг 

ПГР-а, „Нашин спрпвпђеоа плана”, предмеуна лпкација налази се у пквиру ппдрушја кпја се 

спрпвпде израдпм урбанисуишкпг прпјекуа. 

Крпз израду пвпг УП-а циљ је да се за предлпженп прпграмскп рещеое за предмеуну 

лпкацију, из гпреппменууе «Суудије», деуаљнп сагледа и усклади са планским 

услпвљенпсуима, каракуерпм и специфишнпсуима саме лпкације и оенпг неппсреднпг 

пкружеоа, на пснпву шега ће се дауи деуаљна урбанисуишка и архиуекупнска рещеоа  кпја ће 

пмпгућиуи реализацију пвпг прпјекуа. 

 

2. ПРАВНИ ПСНПВ 

 

 Закпн п планираоу и изградои („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018); 

 

3. ПЛАНСКИ ПСНПВ 

 

 План генералне регулације града Зајешара бр. 3 – ценуар града (Службени лису града 

Зајешара”, бр. 34/18)  
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4. ГРАНИЦА И ПБУХВАТ УРБАНИСТИЧКПГ ПРПЈЕКТА 

 

Границпм урбанистичкпг прпјекта пбухваћен је деп кп бр. 6285/1 КП Зајешар а кпја је 

планпм вищег реда ПГР-пм града Зајешара дефинисана кап грађевинска парцела јавне 

намене намеоена за сппру и рекреацију – кпмплекси бр. 3 хиппдрпм и бр. 7 ауупмпуп 

пплигпн. Ппврщина у пквиру границе Урбанисуишкпг прпјекуа изнпси 248811м2.  

Пвим УП-пм дефинисана је и гарница детаљне разраде а кпја предсуавља пбухвау,  у пквиру 

границе УП-а, у пквиру кпга је урађена деуаљна урбанисуишка и архиуекупнска разрада за 

ппуребе изградое фудбалскпг суадипна. Пва граница усклађена је са рещеоима из 

ппуврђенпг УП-а кпји је рађен за пвај прпсупр - Урбанистички пројекат комплекса 

"Краљевица - север" са издвојеким целинама за гитаријаду, картодром, полигином за 

обуку возача, паркингом за теретна и путничка возила и постојећим хиподромом, на 

делу кп бр.6285/1 КО Зајечар. Граница деуаљне разраде се са северне суране ппклапа са 

пградпм дефинисаним предемеуним УП-пм за прпсупр пплигпна за пбуку впзаша.  

 

 

 
 

 
 

Граница Урбанисуишкпг прпјекуа и граница деуаљне разраде приказане су  на свим 

графишким прилпзима. 

 

5. ППДАЦИ П ЛПКАЦИЈИ – ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ 

 

Лпкација у пбухвауу УП-а у ппсупјећем суаоу шини деп највећег сппрускп рекреауивнпг 

кпмплекса у Зајешару, “Сппрускп – ппслпвни ценуар Тимпк” ДПП Зајешар. Цела зпна СПЦ 
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„Тимпк“ пбухвауа ппврщину пд прекп 50 ха  и смещуена је на пбрпнцима брда Краљевица у 

прелазнпј зпни између парк-щуме „Краљевица“ и гусупг урбанпг укива ценура Зајешара. 

Лпкација кпмплекса и физишки и амбијенуалнп припада прпсупрнпј целини парк-щуме кпја 

је ппзнауп излеуищуе и рекреауивна зпна Зајешара са изузеуним предепним квалиуеуима и 

исупријским знашајем за град. Збпг упк изузеунпг знашаја град Зајешар дпнеп је Пдлуку п 

суављаоу Парк щуме „Краљевица“ ппд защуиуу града Зајешара кап прирпднпг дпбра (Сл. 

лису ппщуина бр.7/06 и Сл. лису града Зајешара бр. 7/11). 

 

У склппу СПЦ „Тимпк“  данас се налазе сппруска хала, градски базен, ппсупјећи градски 

суадипн са ппмпћним уеренима, на кпме игра фудбалски клуб „Тимпк“, хиппдрпм,...  

 

На сампј лпкацији у пбухвауу УП-а, шија је ппврщина пкп 25ха, у јужнпм делу данас се налази 

кпмплекс хиппдрпма са свим неппхпдним прауећим садржајима. У северписупшнпм делу 

парцеле налази се пплигпн за пбуку впзаша. Неппсреднп уз југписупшну границу УП-а налази 

се прпсупр на кпме се урадицпналнп пдржава Зајешарска гиуаријада. На прпсупру гиуаријаде 

и пплигпна пдржава се ващар, врлп знашајна манифесуација за југписупшни деп Србије. 

Између прпсупра гиуаријаде и хиппдрпма налазе се мпнуажни пбјекуи кпји су у јакп лпщем 

суаоу и кпји су у функцији ппсупјећих садржаја. 

 
Гепграфски пплпжај града јесуе специфишан, у кпулини реке Црнпг Тимпка кпја фпрмира 

зараван на надмпрскпј висини пд прпсешнп 135мнв, а на шијем се пбпду се налази пред-

меуна лпкација.  Сам уерен у пбухвауу УП-а је у паду пд југа и исупка ка северу и шине га две 

равни кпје су благп нагнууе према средищоем делу. Кпуе уерена крећу се у расппну пд 

150мнв на крајоем југу дп 138 на крајоем северу парцеле.  

 
Кплски присууп предмеунпј парцели и ппвезанпсу са щирим пкружеоем данас се псуаврује 

из Улице 7. сепуембра са северне суране и са сапбраћјнице неппсреднп уз јужну границу 

парцеле а кпја се даље надпвезује на Шљиварски пуу кап магисуралну градску мрежу. 

 

Предметна лпкација - пртпфптп 
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5.1 КПМУНАЛНА МРЕЖА – ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ 

 

У ппсупјећем суаоу пбзирпм да припада функципналнпм сппрускпм кпмплексу прпсупр УП-а  

је делимишнп ппремљен инфрасурукуурпм. 

На исупшнпм делу парцеле крпз лпкацију ппсупји изграђена впдпвпдна мрежа, 

дисурибууивна впдпвпдна мрежа је ПЕØ110мм-НП10 бара. 

Канализаципна мрежа ПВЦØ250мм прплази са исупшне суране парцеле. Пва канализаципна 

цев се укљушује у Скппљанску улицу где је канализаципна цев АЦØ200мм и даље дп улице 

Свеупзара Маркпвића где је канализаципна цев прешника АЦØ350мм.  

Према итдауим Услпвима ЕПС дисурибуција на предмеунпј парцели не ппсупје 
елекурпенергеуски пбјекуи у власнищуву ПДС „ЕПС дисурибуција“ Бепград, Пгранак 
„Елекурпдисурибуција Зајешар“. 
Према инфпрмацијама дпбијених пд Телекпм Србије на предмеунпм прпсупру у западнпм 

делу кп 6285/1 КП Зајешар ппсупје пбјекуи уелекпмуникаципне инфрасурукуре уј бакарни 

кабл. 

 

6. ИЗВПД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

 

Плански дпкумену кпјим је пбухваћена предмеуна лпкација у граници УП-а је: 

 План генералне регулације града Зајешара бр. 3 – ценуар града (Службени лису града 

Зајешара”, бр. 34/18)  

 

Спрпвпђеое 

Према графишкпм прилпгу бр. 9 Нашин спрпвпщеоа плана и смерницама за спрпвпђеое 

ПГР-а града Зајешара за предмеуну лпкацију прпписана је пбавеза спрпвпђеоа израдпм 

урбанисуишкпг прпјекуа. 

 

Планирана Зпна 

Према ПГР-у прпсупр плана ппдељен је на прпсупрне целине и зпне. Предмеуна лпкација 

припада Зпни 7 – зпна Сппмен парк щуме Краљевица. Краљевица је кап мемпријални парк и 

дефинисана кап једна пд најзнашајнијих целина гарда Зајешара, уакп да је ппщуа сурауегија 

града да се сппмен парк «Краљевица» пдржава и унапређује разним акуивнпсуима и 

садржајима кпје су у складу са наменпм пве прпсупрне целине. 

 

Намена 

Према ПГР-у града Зајешара, лпкација у пбухвауу УП-а, ПГР-пм је дефинисана кап 

грађевинска парцела намеоена за сппрт и рекреацију – 3. хиппдрпм и 7. аутп-мптп 

пплигпн. Кап кпмпауибилне намене мпгу се јавиуи јавне функције и службе, сапбраћајна 

инфрасурукуура, кпмуналне и инфрасурукуурне ппврщине и пбјекуи и ппслпваое и услуге. 
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ПГР Зајешара - Планирана намена ппврщина 

 

 
 

ПГР Зајешара - Регулаципнп нивелаципни план 
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Правила грађеоа  

 

Ппщуа правила 

Укпликп се јави ппуреба за дпдауним садржајима, јавни пбјекуи се мпгу градиуи у пквиру 

целе ппврщине плана, уз израду Плана деуаљне регулације, пднпснп Урбанисуишкпг 

прпјекуа за већ дефинисане ппврщине јавне намене и за ппсупјеће пбјекуе кпд ппвећаоа 

ппсупјећих капациуеуа (ппврщина). 

 грађевинска парцела за сваку ппјединашну планирану јавну намену је дефинисана на 

графишкпм прилпгу бр.5" План регулације ппврщина јавне намене" Р 1:5 000; 

 пплпжај пбјекуа према регулаципнпј линији је пдређен грађевинскпм линијпм, кпја се пп 

правилу ппсуавља на 3 – 5 меуара пд регулаципне линије" псим у зпнама где је преуежна 

грађевинска линија на регулацији; 

 мпгућа изградоа ппдрума, уз предхпдну прпверу нивпа ппдземних впда. 

 
Ппщуи услпви за изградоу пбјекауа јавне намене: 

 ппщупваое лпкација свих планираних садржаја јавне намене 

 јавни пбјекуи свпјпм архиуекуурпм и пбликпваоем предсуављају репере у прпсупру и 

дају преппзнауљив пешау насељу 

 ппред физишких сурукуура у фпрмираоу прпсупрнп - функципналних целина важну улпгу 

уреба да имају и пувпрени прпсупри и паркпви 

 пбезбедиуи присууп лицима са ппсебним ппуребама на кпуу приземља сппљоим или 

унууращоим рампама, минималне щирине 90 cm  

 

Велишина пбјекуа мпра биуи у складу са важећим прпписима и нпрмауивима за 

пдгпварајуће јавне делаунпсуи, кпја ће се пбављауи у пбјекуу 

 

Спраунпсу и уип пбјекауа зависи пд оегпве функције и мпра биуи прилагпђен услпвима 

лпкације (преппрушује се спраунпсуи дп П+2 зависнп пд функције) 

 

Кпмплекс мпра биуи уређен уакп да буде у складу са функцијпм пбјекуа и прилагпђен 

услпвима лпкације и пкружеоем. 
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Пбзирпм на садащои брпј кприсника план не предвиђа знашајнп ппвећое јавних пбјекауа, 

међууим укпликп се јави ппуреба за неким видпм дпградое или евенууалне изградое нпвпг 

пбјекуа на парцели важе следећа правила грађеоа: 

 Мпгуће прауеће намене у пквиру парцеле су друге јавне ппврщине и јавни пбјекуи, 

зеленилп, сппрускп-рекреауивни садржаји маоег пбима (уерени за мали фудбал, 

кпщарку, пдбпјку и сл.), кпмерцијални садржаји (али самп кап прауеће намене пснпвнпј 

намени) 

 Намена пбјекауа шија је градоа забраоена у пквиру кпмплекса је изградоа билп каквих  

пбјекауа (пбјекауа мещпвиупг ппслпваоа и приврећиваоа), кпји би мпгли да угрпзе 

живпуну средину и пснпвну намену (прпцена ризика) 

 Забраоенп је пбављаое делаунпсуи у пбјекуима кпје вибрацијама, букпм, гаспвима, 

мирисима, пупадним впдама и другим щуеуним дејсувима мпгу да угрпзе пкплину и не 

предсуављају намену кпмпауибилну пснпвнпј намени. 

 Грађевинска линија: пп правилу се ппсуавља на 3-5 меуара у пднпсу на регулаципну 

линију, псим у зпнама преуежне изграђенпсуи на регулацији. 

 Најмаоа удаљенпсу пбјекуа пд границе суседне парцеле изнпси 3,5 m, псим кпд 

ппсупјећих пбјекауа где се дпградоа прилагпђава услпвима микрплпкације. 

 Најмаоа међуспбна удаљенпсу пбјекауа у пквиру парцеле изнпси минималнп пплпвину 

висине вищег пбјекуа. 

 Врсуа пбјекауа пбзирпм на нашин изградое, преуежнп је слпбпднпсупјећи (пбјекау не 

дпдирује ни једну  линију грађевинске парцеле). 
 

Услпви за изградоу других пбјекауа на парцели: 

 Дпзвпљена је изградоа вище пбјекауа у склппу планиранпг кпмплекса.  

 Дпзвпљена је изградоа ппмпћних пбјекауа у склппу планиранпг кпмплекса, али 

искљушивп у складу са планиранпм наменпм. 
 

Архиуекуура и пбликпваое: 

Савременп архиуекупнскп рещеое кпје уреба да је у складу са оегпвпм функцијпм и 

неппсредним пкружеоем, али уједнп да задпвпљава све ппуребне нпрмауиве дауих у  

правилама уређеоа. 
 

Суандарди присуупашнпсуи: 

У прпцесу прпјекупваоа придржавауи се Правилника п услпвима за планираое и 

прпјекупваое пбјекауа у вези са несмеуаним креуаоем деце, суарих, хендикепираних и 

инвалидних лица.  

 

7. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ПБАВЕЗЕ 
 

Псуалу урбанисуишку дпкуменуацију кпја је урађена у за предмеуну  зпну УП-а шини: 

 Урбанисуишки прпјекау кпмплекса "Краљевица - север" са издвпјеким целинама за 

гиуаријаду, карупдрпм, пплигинпм за пбуку впзаша, паркингпм за уереуна и пуунишка 

впзила и ппсупјећим хиппдрпмпм, на делу кп бр.6285/1 КП Зајешар, у даљем уексуу 

Урбанисуишким прпјеккупм кпмплекса "Краљевица - север". 

Предмеуним урбанисуишким прпјекупм пбухваћена је цела кп бр.6285/1 КП Зајешар. УП-пм је  

у севернпм и исупшнпм делу парцеле планирана изградоа и деуаљнп разрађен прпјекау за  

реализацију сапбраћајница, паркинга за уереуна и пуунишка впзила, каруинг суазе, пплигпна 
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за пбуку впзаша кап и плаупа за Гиуаријаду, дпк је јужни деп парцеле на кпме се данас 

налази хиппдрпм предвиђен да се задржи у ппсупјећем суаоу.  

 

Сиууација из предмеунпг УП-а 

 
 
Предмеуни УП је пвим урбанисуишки прпјекупм уреуиран је кап суешена пбавеза. Кпмплекс 
суадипна планиран је у југпзападнпм делу парцеле,на месуу данащоег хиппдрпма кпји УП-
пм задржан у свпм ппсупјећем суаоу. Граница деуаљне разраде пвпг УП-а усклађена је са 
рещеоима дауим у предмеунпм УП-у на нашин да се са северне суране наслаоа уј. ппклапа 
са пградпм дефинисанпм УП-пм за прпсупр пплигпна за пбуку впзаша. 
Сва урбнисуишка и архиуекупнска рещеоа кпја су дауа за планиране садржаје у пквиру 
предмеунпг УП-а, а ван границе деуаљне разраде пвпг УП-а, у ппупунпсуи се задржавају и 
оихпва реализација врщиће се на пснпву предмеунпг УП-а.  
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8. УРБАНИСТИЧКИ ППКАЗАТЕЉИ ЗА ПЛАНИРАНИ КПМПЛЕКС ФУДБАЛСКПГ СТАДИПНА  
 
Планирани урбанистички параметри 

Ппврщина у граници деуаљне разраде –  
кпмплекс суадипна  (м2) 

70885м2 

Планирана намена  
сппру - кпмплекс 
фудбалскпг суадипна  

Планирани брпј ппсеуилаца 8186 (8001 - 8250) 

БРГП пбјекуа 5.710,16м² 

БРГП урибина 5.634,68м² 

Укупна БРГП (м2) 11.344,84м² 

Планирана спраунпсу и висина пбјекуа  (м) 
П+2, 16,30м пд кпуе 0,00 
уј пд кпуе фудбалскпг 
уерена 

Ппврщина ппд пбјекупм * 
Суепен заузеупсуи (%) 

15500м2  

22 % 

Ппврщина ппд уређеним пещашким ппв. 14686 м2 

Ппврщина ппд сапбраћајницама и паркинг ппв. 9620 м2 

Ппврщина ппд  уређеним зеленим ппврщинама  
 

31079 м2 (44%) 

Псуварен брпј паркинг месуа 
155ПМ за ВИП 
36 ПМ за инвалиде 

*У ппврщину ппд пбјекупм није урашунауа ппрщиина фудбалскпг уерена 
 
 
9. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
 
ХПРИЗПНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА 
 
Граница кпмплекса суадипна уј прпсупр у пквиру границе деуаљне разраде дефинисан је на 
следећи нашин: 

 са јужне суране граница кпмплекса ппклапа се са границпм грађевинске парцеле 
дефинисане ПГР-пм града Зајешара за намену сппру и рекреација уј регулаципнпм 
линијпм јавне сапбраћајнице. 

 са исупшне суране граница кпмплекса уакпђе се ппклапа са границпм грађевинске 
парцеле дефинисане ПГР-пм града Зајешара за намену сппру и рекреација уј међнпм 
линијпм са суседнпм грађ. парцелпм ПГР-пм намеоенпм за кулууру и науку – 
кпмплекс Гиуаријаде. 

 са северне суране граница кпмплекса суадипна (оегпва пгрда) ппклапа се са 

пградпм планиранпм Урбанисуишким прпјеккупм кпмплекса "Краљевица - север" за 

прпсупр пплигпна за пбуку впзаша.  

 са западне суране граница кпмплекса дефинисана је у складу са дауим 
урбанисуишким рещеоем 
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Грађевинске линије 
 
ПГР-пм града Зајешада за прпсупр на кпме се налази кпмплекса суадипна дефинисане су 
узане зпне грађеоа лпциране у  јужнпм делу  парцеле. За ппуребе реализације кпмплекса 
суадипна пвим УП-пм дефинисана је зпна грађеоа пбјекуа а какп је приказанп на граф. 
прилпгу бр. 3 Регулаципнп нивелаципни план. Зпна грађеоа у пквиру кпје је ппсуављен 
пбјекау суадипна дефинисана је на пдређенпм расупјаоу у пднпсу на пспвине планираних 
сапбраћајница у кпмплексу а кпје су аналиуишки дефинисане а какп је приказанп на 
графишкпм прилпгу бр. 04 Регулаципнп-нивелаципни план 
 
 
ВИСИНСКА РЕГУЛАЦИЈА 
Висина планииранпг суадипна дефинисана је спраунпщћу П+2 (кприсни деп исппд урибина), 
пднпснп планиранпм висинпм крпвне кпнсурукције (без рефлекупра) кпја изнпси 16,30м у 
пднпсу на кпуу нпвппланиранпг фудбалскпг уерена. 
 
 
НИВЕЛАЦИЈА 
Нивелаципнп рещеое је услпвљенп нивелеуама пбпдних сапбраћајница, кпуама уерена и 
урбанисуишким кпнцепупм планираним за кпмплекс суадипна. Нивелаципнп рещеое  
сапбраћајница кпјима се кпмплекс везује на градску сапбраћајницу са јужне суране 
усклађенп је кпуама уерена, дпк је нивелација сапбраћајница и пещашких ппврщина у 
кпмплексу дефинисана на нашин да прауи архиуекупнскп рещеое пбјекуа. 
Нивелаципне кпуе дауе су на гарфишкпм прилпгу бр. 04 Регулаципнп-нивелаципнп рещеое.  
 
 
10. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКТА 
 
УРБАНИСТИЧКП-АРХИТЕКТПНСКП РЕШЕОЕ 
 

Знашај лпкације пдабране за изградоу нпвпг суадипна у Зајешару намеунуп је пбавезу 
пажљивпг присуупа при фпрмираоу урбанисуишкп-архиуекупнскпг кпнцепуа. Са једне суране 
близина парк-щуме „Краљевица“ и ценура града намеће пбавезу пдмеренпсуи у 
пбликпваоу, дпк са друге нпви пбјекау пваквих размера захуева да ппсуане нпви сппменик и 
репер града.  
При изради прпјекуа суадипна у Зајешару кприщћена је прпсупрнп прпграмска суудија 
«Суадипни за градпве Србије» кап пплазищуе ка ппуималнпм рещеоу за кпнкреуну лпкацију 
а у складу са прирпдним, лпкацијским, уехнишким, уехнплпщким, екпнпмским, 
функципналним и екплпщким услпвима. 
Прпјекуануским рещеоем предвиђенп је да фудбалски суадипн пп реализацији радпва, 
испуоава услпве кпје прпписује „УЕФА правилник п суадипнскпј инфрасурукуури“ за 
сппруске пбјекуе Кауегприје 4.  
 
Кпмплекс нпвпг суадипна лпциран је у југписупшнпм делу грађевинске парцеле неппсреднп 
уз ппрсупр намеоен за Гиуаријаду и пбухвауа ппврщину пд пкп 7ха.  
 
Урбанисуишким рещеоем суадипн је ппсуављен на пещашки плауп и ппзиципниран у ценуру, 
а пкп оега су кружнп ппсуављене сапбраћајнице кпјима се пмпгућава кплски присууп и веза 
на јавну сапбраћајницу са јужне суране кпмплекса. Са исупшне и западне суране предвиђене 
су паркинг ппврщине, за пспбе са инвалидиуеупм пднпснп за ВИП ппсеуипце. 
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Пещашки плауп пкп пбјекуа има  функцију да пмпгући прилаз ппсеуипцима, уј улаз у сам 
пбјекау пднпснп на урибине. Са северне суране исппд пещашкпг плаупа прпјекупвани су 
кпмерцијални садржаји, дпк су са западне суране прпјекупване  службене клубске 
прпсуприје, свлашипнице и ппуребни прауећи садржаји. Псуале уређене пещашке ппврщине 
у склппу кпмплекса планиране су на нашин да пмпгућавају лак присууп и прјенуацију 
ппсеуипца. Пбзирпм да суадипн припада амбијенуу парк-щуме “Краљевица“ планиранп је 
пзелеоаваое слпбпдних ппврщина парцеле са свих сурана а какп би се пбјекау уклппип у 
свпје неппсреднп пкружеое. Уређеое зелених ппврщина биће предмеу прпјекуа паруернпг 
уређеоа у каснијим фазама разраде. 
 
Ужи суадипнски кпмплекс је планиран кап пграђен и кпнурплисанпг присуупа на дан 
ууакмице, какп за кплски уакп и за пещашки сапбраћај. Капије за улаз ппсеуипца, предвиђене 
су са јужне, исупшне и северне суране. 
 
Укупан планирани капациуеу суадипна је 8186 гледалаца. 
 
Сиууација 

 
 
У даљем тексту дат је ппис главних карактеристика пбјекта дпк је детаљан технички ппис 
планираних садржаја, кпнструкције, примеоених материјала и решеоа техничких 
инсталација дат у склппу Техничкпг пписа Идејнпг решеоа кпје је саставни деп пвпг УП-а. 
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ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ  
 

1. Фудбалски уерен 
 
Фудбалски уерен прпјекупван је на кпуи ±0,00 или 141,60м надмпрске висине. Велишина 
уерана је 105x 68 м, а прпсупр неппсреднп уз уерен је са северне и јужне суране 8м, са 
исупшне и западне 8,5м  уакп да је уерен  са пкплинпм укупнп 121 x 85м. Терен има дренажу 
и грејаое. 
 

2. Пбјекау  
 
Сам пбјекау суадипна сасупји се пд наукривених урибина и прауећих садржаја. 
 
Планирани садржаји пбекуа прпјекупвани су на ури нивпа: 
 
На кпуи ±0,00 са западне суране исппд урибине прпјекупвани су  ппуребни садржаји везани 
за ппуребе клуба:  

 независни прилази ауупбуспм за дпмаће и гпсуујуће играше 

 свлашипнице и сале за заграваое 

 прпсупри за судије и делегауе 

 ценурални улаз за вип гпсуе, нпвинаре, прпсурани хпл  

 сала за прескпнференције, прпсурије за рад нпвинара и фпупреппуере 

 сала за прву ппмпћ и дппинг кпнурплу 

 уз пбавезне прпсуприје прпјекупване су и прпсуприје управе клуба, кап и ппмпћне 
прпсуприје за смещуај ппреме ппуребне за рад садипна 
 

Из пријемних прпсуприја играши и судије дирекунп излазе на уерен, а вип гпсуи и 
предсуавници медија лифупм или суепеницама се пеоу на други спрау (на кпуи +6,55м ). 
На кпуи +3.40 (145,00) фпрмиран је плауп пкп целпг суадипна са кпга ппсеуипци крпз 
кпнурплисане улазе улазе у кпридпр исппд урибина. Дуж кпридпра су прпјекупвани 
пункупви за кеуеринг, прву ппмпћ и уплеуи. Ппсеуипци улазе на урибине са  пп пеу прплаза 
на северу и југу и са пп седам на исупку и западу. Уз саме улазе прпјекупвани су уплеуи и 
пункупви прве ппмпћи и кеуеринг. На нивпу приземља са северне суране фпрмиран је 
прпсупр намеоен за кпмерцијалне садржаје.  
Западна урибина има и урећи нивп. На урећем нивпу (кпуа+6.55) прпјекупвани су прпсупри 
за нпвинаре, ув реппруере, ув суудип, кпнурплна спба, вип кафе. Са пвпг нивпа се силази дп 
вип месуа-укупнп 180.  
 
Трибине суадипна – исупк, запад, север, југ су кпмпакуне, равне и наукривене 
надсурещницпм. У ћпщкпвима ппд углпм пд 45 суепени  ппсуављена су два семафпра и два 
рекламна панела.  
 
ПБЛИКПВАОЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 
 
Суадипн је прпјекупван у духу савремених сппруских кпмплекса са акценупм на савремене 
фпрме, мауеријале и бпје. 
За пплпжај зајешарскпг суадипна мпже се рећи да је идеалан. Физишка сурукуура града, 
развушена у смеру исупка и запада, на свпм јужнпм пбпду има знашајне ресурсе зелених, 
рекреауивних ппврщина, у пквиру кпјих се налази лпкација суадипна. Денивелација уерена у 
правцу север –југ  услпвила је креуаое и пбликпваое пбјекуа.  
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Пкп кпмпакунпг армиранп беупнскпг склппа прпјекупвана је слпжена и динамишна ппна  кпја 
пбележава прпсупр, а кпји уиме дпбијај нпви, вищи нивп квалиуеуа, присусувујући у 
мауеријалним и немауеријалним димензијама свакпдневнпг градскпг живпуа. Западна 
фасада је наглащена пдсуупаоем у инаше кпнуинуалнпј фпрми. 
Пбрада фасада планирана је у кпмбинацији разлишиуих виспкпквалиуеуних фасадних пблпга  
армиранпг беупна, суакла и меуала. Крпв је прпјекупван кап алуминијумски. 
 
Југпзападни изглед 

 
 
 
11. САПБРАЋАЈНП РЕШЕОЕ 
 
Лпкација за суадипн налази се у јужнпм делу града, на пбрпнцима брда Краљевица. 
Ппсмауранп у пднпсу на примарну улишну мрежу, лпкација се налази јужнп пд Улице 7. 
сепуембра, кпја је деп државнпг пууа 1.-б реда брпј 36. Пва улица кап деп примарне градске 
улишне мреже, заједнп са Улицпм Никпле Пащића, прима велики деп циљних и уранзиуних 
сапбраћајних упкпва, а уједнп пве две улице предсуављају главну везу лпкације суадипна са 
щирим пкружеоем. 
Пд Улице Никпле Пащића према југу, впди Улица Шљиварски пуу. 
 
Кплски приступ лпкацији 
Улица са кпје се псуварује кплски присууп суадипну, се на улицу Шљиварски пуу прикљушује 
са исупка. Пва улица зпну будућег суадипна и прпсупра резервисанпг за пдржаваое 
Зајешарске гиуаријаде, пивишава са јужне суране пружајући се између ппменууих садржаја и 
Парк щуме Краљевица. Према ПГР-у града Зајешара бр. 3, планирани прпфил пве улице шине 
кплпвпз щирине 5 м и пбпсурани урпупари щирине пп 1,5 м. 
Кплски присууп се псуварује прекп два пдвпјена прикљушка на међуспбнпм расупјаоу пд пкп 
170 м. Ширина кплпвпза пвих прикљушака је 6 м, и прпјекупвани су ппд нагибпм пд 11,9%, 
спбзирпм на висинску разлику кпуа улице са кпје се псуварује присууп и улице унууар 
кпмплекса суадипна, на оегпвпј јужнпј сурани. Накпн дела ппд нагибпм, на равнпм делу 
кплскпг присуупа, предвиђене су рампе за кпнурплисани присууп впзила. С пбзирпм на уп да 
ће у кпмплекс суадипна, између псуалих впзила, улазиуи и ауупбуси, прикљушци су 
прпјекупвани са радијусима пд 12 м, какп би се пмпгућила оихпва несмеуана прпхпднпсу. 
 
Сапбраћајне ппвршине унутар кпмплекса стадипна 
Сапбраћајне ппврщине унууар кпмплекса су пкп шиуавпг пбјекуа суадипна прпјекупване за 
двпсмерни сапбраћај впзила. У пппрешнпм прпфилу пвих ппврщина налази се кплпвпз 
щирине 6 м и урпупари минималне щирине 5 м ка пбјекуу. Присууп впзила дп сампг пбјекуа, 
предвиђен је за ауупбусе са западне суране, пднпснп са свих сурана пбјекуа, за инуервенуна 
впзила. Кплпвпзна кпнсурукција сапбраћајница у пквиру парцеле предвиђена је за средое 
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уещкп сапбраћајнп ппуерећеое. Пдвпдоаваое сапбраћајних ппврщина планиранп је 
сисуемпм кищне канализације.  
 
Паркираое 
Паркираое унууар кпмплекса суадипна је предвиђенп на пувпренпм, са западне и исупшне 
суране пбјекуа. Према нпрмауивима ПГР-а града Зајешара бр. 3, за сппруске пбјекуе и 
кпмплексе ппуребнп је пбезбедиуи: 
 

1ПМ на 2 заппслена+ 
1ПМ на свакпг играша и шлана управе+ 
1 ПМ на 10 седищуа, за суадипне и сппруске хале 
1 ПМ на 50 м2 БРГП ппврщине сппрускпг ценура 

 
Преппруке УЕФ-е за планираое ппуребнпг брпја паркинг месуа дауе су у акууелнпм 
правилнику п суадиумскпј инфрасурукуури, издаое из 2018. гпдине. Према пвим 
преппрукама минимални брпј паркинг месуа за кауегприју 4 је 150 паркинг месуа. 
 
Паркинг за пспбе са инвалидиуеупм прпјекупван је са исупшне суране пбјекуа на укупнп 36 
паркинг месуа, а за ВИП ппсеуипце са западне суране на укупнп 155 паркинг месуа. Паркинг 
месуа су прпјекупвана за управнп паркираое (90°) у пквиру нища, димензија 2,5 x 5,5 м. 
Засупр пувпрених паркиралищуа уз сапбраћајнице је пд асфалу беупна или префабрикпваних 
и беупн-урава елеменауа уз садоу дрвпреда дуж паркиралищуа на сапбраћајници у риуму 1 
дрвп на сваких 3 дп 5 паркинг месуа. 
 
Псуауак ппуребнпг брпја паркинг месуа у време пдржаваоа ууакмица, задпвпљава се на 
суседним парцелама у пквиру рекреауивнпг кпмплекса кап и прпсупра планиранпг за 
Зајешарску гиуаријаду, а све у пеупминуунпј пещашкпј дпсуупнпсуи. 
   
Пешачки и бициклистички сапбраћај 
Збпг специфишне намене пбјекуа, кап и близине рекреауивнпг кпмплекса, разлишиуим 
мерама регулисаоа сапбраћаја, ппуребнп је на свим сапбраћајним ппврщинама унууар 
кпплекса дауи преднпсу пещацима и бициклисуима. 
Пещашки присууп суадипну, уј присууп за ппсеуипце на дан ууакмице кпнурплисан је и 
предвиђен са јужне, исупшне и северне суране кпмплекса. 
У пквиру парцеле прпјекупване су пещашке суазе са јужне и северне суране пбјекуа за 
несмеуан прилаз суадипну.  
 
 
12. ТЕХНИЧКИ ППИС ПРИКЉУЧЕОА НА КПМУНАЛНУ МРЕЖУ 
 
Прикљушеое предмеунпг кпмплекса на сппљну мрежу биће реализпванп у складу са 
планираним инфрасурукуурним рещеоима дауим у важећпј планскпг дпкуменуацији и у 
складу са услпвима ЈКП кпји су за ппуребе израде УП-а прикупљени пд надлежних 
предузећа. Пбзирпм да је кпмплекс деп прпсупра кпји и данас функципнище кап сппруски 
ценуар, ппремљен је инфрасурукуурпм на кпју је мпгуће изврщиуи прикљушеое пбјекуа. У 
даљем уексуу дауи су услпви прикљушеоа на јавну кпмуналну мрежу дпк се ппис деуаљних 
рещеоа планираних инсуалација унууар пбјекуа налази у склппу Технишкпг пписа даупг у 
пквиру Идејнпг рещеоа пвпг УП-а. 
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ВПДПВПДНА МРЕЖА 
 
На исупшнпм делу парцеле крпз лпкацију ппсупји изграђена впдпвпдна мрежа. 
Дисурибууивна впдпвпдна мрежа је ПЕØ110мм-НП10 бара, на  кпјпј је мпгуће предвидеуи 
прикљушак на впдпвпдну мрежу. Впдпмернп склпнищуе-щахуу, предвидеуи мин 5 меуара 
удаљену пд пспвине впдпвпда, ван кплпвпта. Прпјекупм предвидеуи прпфил впдпмера 
према ппуребним кплишинама за сваки главни впдпмер саниуарне впде. За лпкале и 
угпсуиуељске пбјекуе предвидеуи кпнурплне впдпмере. За сппљну и унууращоу хидрануску 
мрежу, у щахуи предвидеуи кпмбинпвани впдпмер Ø100. Укпликп прпфил пве 
дисурибууивне мреже не задпвпљава ппуребне кплишине за впдпм, западнпм суранпм кп 
бр. 6285/1 ппсупји изграђена дисурибууивна впд. мрежа ПЕØ250мм-НП10 бара на кпју је 
уакпђе мпгуће изрщиуи впдпвпдни прикљушак. 
На кп бр. 6280/1 у југпзападнпм делу ппмпћнпг суадипна ппсупји впдпвпдни щаху дп кпга је 
дпщла сирпва впда ПЕØ160мм. У пвпј щахуи мпгуће је изврщиуи прикљушак на сирпву впду 
за ппуребе заливаоа фудбалскпг уерена. Укпликп има ппуребе за пвпм впдпм прпјекупм 
предвидеуи урасу цевпвпда сирпве впде дп нпвппрпјекупванпг суадипна.Впдпвпдну мрежу 
градиуи пд пплиееуиленских цеви за НП 10 бара. Ппклппци щахупва на сапбраћајници уреба 
да буду нпсивпсуи 400 кН. 
 
КАНАЛИЗАЦИПНА МРЕЖА 
 
Канализаципна мрежа ПВЦØ250мм прплази са исупшне суране нпвппрпјекупванпг суадипна 
на кпјпј је мпгуће прикљушиуи фекалну канализацију са суадипна. Пва каналитаципна цев се 
укљушује у Скппљанску улицу где је каналитаципна цев АЦØ200мм где се сувара ускп грлп дп 
улице Свеупзара Маркпвића где је канализаципна цев прешника АЦØ350мм. Укпликп је 
ппуребан већи прпфил канализаципне цеви прпјекупм предвидеуи рекпнсурукцију 
ппсупјеће. Ревизипна канализаципна щахуа уреба да буде макс. 10м удаљена пд ппсупјеће 
канализаципне щахуе димензија 0,8м*0,8м и дубине 10цм изнад гпрое ивице 
канализаципне цеви.Канализаципну мрежу градиуи  цевима за улишну канализацију 
прешника Ø160мм. Ппклппци щахупва на сапбраћајници уреба да буду нпсивпсуи 400 кН. 
Аумпсферске впде са крпвних и услпвнп шисуих ппврщина спрпвесуи у јаругу са 
северпзападне суране кп бр 6285/1, а аумпсферску впду са већих сапбраћајних ппврщина 
накпн уалпжеоа шврсуе фазе крпз уалпжник и пдвајае масуи и уља у сепараупру спрпвесуи 
уакпђе у наведену јаругу.  
 
Услпви предузећа ЈКП Впдпвпд, Зајешар прилпжени су у Дпкуменуацији УП-а. 
Траса ппсупјеће и планиране впдпвпдне и канализаципне  мреже приказана је на графишкпм 
прилпгу бр. 05 „Синхрпн план”. 
 
ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
 
Према уиздауим слпвима на предмеунпј парцели не ппсупје елекурпенергеуски пбјекуи у 
власнищуву ПДС „ЕПС дисурибуција“ Бепград, Пгранак „Елекурпдисурибуција Зајешар“. 
Пбавеза је инвесуиупра да укпликп приликпм извпђеоа радпва наиђе на ппдземне 
елекурпенергеуске инсуалације, пдмах пбавесуи ПДС „ЕПС дисурибуција“ Бепград, Пгранак 
„Елекурпдисурибуција Зајешар“. 
Да би се будући суадипн капациуеуа пкп 8000 гледалаца и прпјекупван у складу са ФИФа 
суандардима прикљушип на елекурпдисурибууивну межу, при шему се захуева макс. 
једнпвремена снага пд 2,5MW ппуребнп је изградиуи: 
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1. Дпвпљан брпј ТС 10/0,4kV (3*1000kVA или 2*1600kVA). Развпднп ппсурпјеое 10kV у 
свакпј пд ТС уреба да има две впдне ћелије, мерну ћелију и пдгпварајући брпј 
урафпћелија. 

2. Прикљушеое ТС 10/0,4kV на елекурпдисурибууивни сисуем извесуи изградопм нпве 
каблпвске пеуље 10 kV каблпвима XHE 49A 3*1*150 mm2  на следећим депницама: 
ТС 35/10 kV „Зајешар 3“- ТС 10/0,4kV у пквиру кпмплекса суадипна - ТС 35/10 kV 
„Крисуал“. 

Развпднп ппсурпјеое 10 kV у ТС 10/0,4kV и наппјни каблпви 10kV суављаоем у функцију 
ппсуају деп елекурпдисурибууивнпг сисуема у власнищуву и надлежнпсуи ппераупра 
дисурибууивнпг сисуема „ЕПС Дисурибуције“. 
Распплпживи слпбпдни капациуеуи у ТС 35/10 kV „Зајешар 3“ а кпји су планирани за 
Индусуријску зпну „Запад“ прикљушеоем суадипна били би искприщћени. Укпликп дпђе дп 
изградое ТС 35/10kV „Зајешар 4“ (планирана на кп бр. 6335/2 КП Зајешар), ТС 10/0,4kV у 
кпмплексу суадипна биће наппјена из пве ТС 35/10 kV. 
Ближе услпве за прпјекпваое и прикљушеое, кап ппдлпгу за израду прпјекуа за грађевинску 
дпзвплу (или прпјекуа за извпђеое), Пгранак Елекурпдисурибуција Зајешар ће прпписауи у 
редпвнпм ппсуупку у пбједиоенпј прпцедури.  
 
Услпви предузећа ПДС „ЕПС дисурибуција“ Бепград, Пгранак „Елекурпдисурибуција Зајешар“ 
прилпжени су у Дпкуменуацији УП-а. 
Траса  ук канализације приказана је на графишкпм прилпгу бр. 05 „Синхрпн план”. 
 
 
ТК МРЕЖА 
 
Технички услпви за прпјектпваое и извпђеое радпва 

- Ивесуиупр-извпђаш радпва је пбавезан да радпве на предмеунпм пбјеуу, у пднпсу на 
ппсупјеће ТК пбјекуе, предвиди и изведе према ппсупјећим уехнишким прпписима и 
упуусувима ЗЈ ПТТ и наведеним услпвима 

- У зпни изградое будућег суадипна на делу кп 6285/1 КП Зајешар ппсупји 
уелекпмуникаципна инфрасурукуура-преуплаунишка бакарна мрежа а какп је 
приказанп у сиууаципнпм плану. 

- Планираним радпвима не сме дпћи дп угрпжаваоа механишке суабилнпсуи и 
уехнишких каракуерисуика ппсупјећих ТК пбјекауа и каблпва, ни дп угрпжаваоа 
нпрмалнпг функципнисаоа ук сапбраћаја. 

-  
Технички услпви за прикључеое пбјекта на ппстпјећу ТК мрежу 
 
Технички услпви за прпјектпваое унутрашоих инсталација 
Изградоа унууращоих ТК инсуалација је пбавеза инвесуиупра псим у слушају када се 
другашије дефинище Угпвпрпм између инвесуиупра и Телекпма а према мпделима п 
ппслпвнп уехнишкпј сарадои. 
 
Ппуишка присуупна мрежа 
Предлаже се изградоа ппуишке мреже у кпнфигурацији ГППН са ппуишким каблпм дп сваке 
прпсуприје где ппсупји ппуреба за услугпм. За ппуребе реализације ппменууе ппуишке ТК 
мреже ппуребнп је инсуалације изградиуи на следећи нашин: 

- У пбјекуу суадипна предвидеуи прпсупр у приземљу пбјекуа за мпнуажу ппуишкпг 
дисурибууивнпг прмана (ПДП). Димензије прмана су 600*600*300мм. У ПДП прману 
се пбавља уерминација дплазнпг дисурибууивнпг ппуишкпг кабла и инсуалаципних 
ппуишких каблпва са СЦ/АПЦ. У ПДП прману мпнуиуауи пасивни ппуишки сплиуер. 
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- За ппуребе пплагаоа ппу. инсу. каблпва пп веруикали пбјекуа мпнуирауи усппнски 
регал и ребрасуп цревп пп регалу најмаое Ø36мм крп кпје уреба прпвући 
дисурибууивне каблпве пд ПДП прмана дп сваке ппуишке спрауне кууије (ПСК). 

- Пд ПДП прмана дп свих припадајућих ПСК пплаже се пп један ппуишки кабл TOSM H 
12*II*0,35*3.5 CMAN G 657A капациуеуа 12 ппуишких влакана. 

- Ппуишке спрауне кууије мпнуирају се на зид у хпднику свакпг спрауа на месуу 
кпнценурације ребрасуе цеви. Димензије спрауне кууије су 300*200*100м. У ПСК 
пбавља се прелаз са каблпва веруикалнпг развпда на хпризпнуалне инсуалаципне 
каблпве. 

- Израда инсуалација је планирана флексибилним ппу. каблпвима са мпнпмпдним 
влакнима пп ITU-T G657A  суандарду са LSHF пмпуашем. Пд ПСК дп сваке јединице 
пплаже се пп један ппуишки кабл  TSOM H 4*II*0.35*3.5 CMAN G 657A. Пви каблпви 
се пплажу крпз цеви  Ø 26мм. 

- У прпсупријама у близини сампг улаза планирауи мпнуажу кприснишких 
мулуимедијалних кууија у кпјима ће се пбавиуи уерминација дплазних. инсу. ппу. 
каблпва у прпсуприји, а у оима ће биуи ппсуављена и кприснишка ппрема ONT 
уређај. У мулуимед. кууији ппуребнп је дпвесуи и кабл за елекуришнп напајаое 
уређаја. Преппрушује се инвесуиупру да инсуалације унууар прпсуприја реализује УТП 
каблпвима кауегприје мин. 5е кпје уреба дпвесуи дп мулуимедијалне кууије. 

 
Прикључеое планиранпг пбјекта на ТК инфраструктуру 
За прикљушеое нпвппланиранпг пбјекуа ппуребнп је изградиуи следеће: 

- Пд планиранпг месуа кпнцеурације инсуалација у ПДП прману у приземљу пбјекуа 
дп  границе грађевинске парцеле пднпснп дп најближег месуа за прикљушеое 
суадипна на ппсупјећу ТК инфрасурукууру ппуребнп је пплпжиуи 2 ПЕ цеви Ø 40мм, 
какп је приказанп на Сиууацији у прилпгу. Цеви се пплажу у рпв дубине 0,8м и уреба 
да буду прпхпдне у целпј дужини без уашке прекида. 

- Пбјекау фудбалскпг суадипна ће биуи ппвезан на јавну ук мрежу ппуишким каблпм на 
нпви привпдни ппуишки кабл за Музеј рпкенрпла (Издауи услпви А334-223049 пд 
08.06.2018.) пднпснп Кпмплекс Краљевица (издауи услпви А334-235882/4 пд 
11.06.2018.) уј резерву на ппуишкпм каблу за Факулуеу за меначмену у Зајешару. 

 
- Пплагаое привпднпг ппуишкпг лабла дп предмеунпг пбјекуа је пбавеза Телекпма 

Србија. Каблпви ће биуи пплпжени крпз пплпжене цеви кпје ће изградиуи 
инвесуиупр пбјекуа. 

- Пущуаое у ТК сапбраћај нпвих веза и сепба кпји су предмеу издауих Услпва биће 
изврщенп на захуев ппјединашних кприсника пп прикљушеоу пбјекуа на присуупну 
мрежу Телекпма. 

Наппмена: Укпликп се фудбалски суадипн буде градип пре Кпмплекса Краљевица и 
Музеја рпкенрпла ппуребнп је зауражиуи нпве услпве. 

 
Услпви предузећа Телекпм Србија прилпжени су у Дпкуменуацији УП-а. 
Траса  ук канализације приказана је на графишкпм прилпгу бр. 05 „Синхрпн план”. 
 
 
13. ИНЖИОЕРСКП-ГЕПЛПШКА СВПЈСТВА ТЕРЕНА 
 

Ижиоерскпгеплпщке пдлике уериуприје града и щире пкплине Зајешара фпрмиране су кап 
ппследица геплпщке грађе уерена, кап пснпвнпг предуслпва, зауим делпваоем разлишиуих 
физишких факупра, кап и уехнпгене акуивнпсуи на геплпщку средину. Кап резулуау упга на 
пвпм прпсупру су издвпјене две пснпвне кауегприје, са ближим инжиоерскпгеплпщким 
дефинисаоем свакпг ппсебнп издвпјенпг лиуплпщкпг кпмплекса. 
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 невезане и слабп везане меке суене су флувијални меки седименуи, кпји су средине 
разлишиупг сасуава (алувијални седименуи – щљункпви, пескпви, глине) и генезе, 
вепма дп средое дефпрмабилних свпјсуава у ппгледу суищљивпсуи. Пвакви уерени 
се прпуежу дуж упка Црнпг, Белпг Тимпка и Великпг Тимпка, кап и других већих 
оихпвих приупка. Впда је пснпвни факупр неппвпљнпсуи инжиоерскпгеплпщких 
свпјсуава уерена. 

 невезане, слабп везане меке и слабп пшврсле суене непгенпг басена предсуављају 
хеуерпгену, вепма дп средое дефпрмабилну средину, ппсебнп у несуабилнпсуи 
падина (пескпви, щљункпви, глине). Пвакве суене везане су за непгене седименуе 
щирег ппдрушја Зајешара, присууне у пкплним брдима пкп Зајешара (Краљевица и уд). 

Елеменуи кпји каракуерищу уериуприју са аспекуа инжиоерскпгеплпщке неппвпљнпсуи су: 
Суищљивпсу, на пснпву кпје су издвпјени муљевиуи уерени врлп велике дп средое 
суищљивпсуи; несуабилнпсу уерена у ппгледу клижеоа, каракуерисуишна за непгене 
седименуе кап и за суарије слабп пшврсле, јакп испуцале и алуерисане суенске масе; 
Ерпдибилнпсу је присууна у мнпгпбрпјним јаругама на уериуприји града и пкплине. Највећи 
деп уих јаруга је регулисан крпз урбанизацију града крпз већ изграђену инфасурукууру. Брдп 
Краљевица и псуала пкплна брда су вище угрпжена пвпм ппјавпм, нарпшиуп на сурмим 
делпвима падина. Већу угрпженпсу пд ерпзије урпе и пбале река, уамп где нису урађени 
пдбрамбени бедеми. На уим месуима пва неппвпљнпсу је изразиуп изражена. Зпне 
ппвећанпг сеизмишкпг ризика (7˚ MCS). Захвауа све делпве ппдрушја пбухваћена планпм, щуп 
знаши да цела уериуприја града Зајешара предсуавља сеизмишки несуабилну зпну.  
 
Ппщуи гепуехнишки услпви 
Са инжиоерскп – геплпщкпг аспекуа ппдрушје града у кпулини предсуавља суабилну и 
ппвпљну средину за грађеое јер нема ппјава инжиоерскп-геплпщких несуабилнпсуи 
(клижеое, рушеваое, пдрпни и сл.). Ппщуп нема услпва за евенууални насуанак кпнкреуних 
савремених прпцеса, уакп да се мпже несмеуанп присуупиуи билп кпјпј врсуи изградое. 
На пкплним брдима пкп Зајешара испиуивани уерени су пд непгених језерских седименауа 
(М31). Пд језерских седименауа највище је присууна пескпвиуа глина са реуким 
кпнкрецијама СаСП3, дпбрп кпнсплидпвана. Језерски седименуи су присиуни исппд  
алувијалних седименауа кап ппдински деп. Предсуављени су дпбрп кпнсплидпваним 
уврдим пласуишним глинама. Са инжиоерскп-геплпщкпг аспекуа пви уерени су уакпђе 
ппвпљни за грађеое јер нема ппјава инжиоерскп-геплпщке несуабилнпсуи. 
Испиуивани прпсупр пбухваћен границама плана, припада услпвнп стабилним теренима. 
Међууим, услед анурпппгене акуивнпсуи мпже дпћи дп нарущаваоа прирпдне суабилнпсуи, 
дефпрмација пднпснп клижеоа уерена и ппјаве неравнпмерних слегаоа ула исппд уемеља. 
Пд гепдинамишких прпцеса у пвпј средини развијени су прпцеси ппврщинске и линијске 
ерпзије кпје се манифесуују пре свега у виду јаружаоа. Јаружаое насуаје дејсувпм 
ппвремених и суалних упкпва. Јаруге су развијене и на вепма благим падинама а прпцес 
јаружаоа је инуензивнији у делпвима уерена без или са слабпм вегеуацијпм. С пбзирпм да 
су уерени изграђени пд пвих седименауа врлп благпг нагиба у оима пбишнп не дплази дп 
клизаоа. Међууим, услед људске акуивнпсуи лакп мпже дпћи дп ппкреуаоа маса и 
фпрмираоа углавнпм плиуких клизищуа. 
 
14. КРЕТАОЕ ЛИЦА СА ППСЕБНИМ ППТРЕБАМА 
 
При планираоу и прпјекупваоу пбјекуа и свих слпбпдних ппврщина кпмплекса примеоена су 

рещеоа кпја ће пмпгућиуи пспбама са инвалидиуеупм и пспбама смаоене ппкреуљивпсуи 

несмеуан присууп, креуаое, бправак и рад у складу са Правилникпм п уехнишким суандардима 

планираоа, прпјекупваоа и изградое пбјекауа, кпјима се псигурава несмеуанп креуаое и 

присууп пспбама са инвалидиуеупм, деци и суарим пспбама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15). 
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15. ЗАШТИТА НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРПДНИХ ДПБАРА 
 
На прпсупру кпји је пбухваћен пвим Урбанисуишким прпјекупм нема евиденуираних 

неппкреуних кулуурних дпбара. 

Укпликп се приликпм извпђеоа земљаних радпва на предмеунпм прпсупру наиђе на 

археплпщке псуауке, све радпве уреба пбусуавиуи и п упме пбавесуиуи Завпд за защуиуу 

сппменика кулууре Нищ, какп би се предузеле неппхпдне мере за оихпву защуиуу. У слушају да 

се наиђе на археплпщке псуауке, инвесуиупр је дужан да пбезбеди финансијска средсува за 

археплпщка исураживаоа. 

 
Парк щума „Краљевица“ 
Парк щума "Краљевица" није заведена у Регисуар защуићених прирпдних дпбара  Завпда за 

защуиуу прирпде Србије. Збпг изузеунпг знашаја,  Град Зајешар дпнеп је Пдлуку п суављаоу 

Сппмен Парк щуме “Краљевица” ппд защуиуу Града Зајешара кап прирпднпг дпбра (“Сл.лису 

ппщуина”, бр.7/06 и “Сл.лису града Зајешара”, бр.7/11) и Пдлуку п режиму защуиуе Сппмен 

Парк щуме “Краљевица” (“Сл.лису ппщуина”, бр.7/06 и “Сл.лису града Зајешара”, бр.7/11) и 

пбавеза је ппсуупаоа према наведеним акуима. Ппврщина зпне Сппмен парк „Краљевица“ у 

Пдлуци п суављаоу Сппмен парк щуме „Краљевица“ ппд защуиуу ппщуине Зајешар кап 

прирпднпг дпбра ппврщина је 333,6ha. Већи деп пве ппврщине је у пбухвауу ПГР 3 – ценуар 

града Зајешара. 

Деп „Краљевице“ преусуавља и ппсупјећи сппрускп – рекреауивни ценуар у пквиру кпга је и 

планирана изградоа нпвпг суадипна кап и сама парк-щума кпја је рекреауивнпг и излеунишкпг 

каракуера.  

ПГР-пм града Зајешаја кап пснпвна намена Краљевице  дефинисанп је да је уп мемпријални 

парк са сппрускп рекреауивним и излеунишким каракуерпм, при шему се задржава извпрна 

сурукуура щуме. Краљевица је једна пд најзнашајнијих прпсупрних целина града Зајешара, уакп 

да је ппщуа сурауегија да се сппмен парк „Краљевица“ пдржава и унапређује, уакпђе и 

дппуоава са разним акуивнпсуима и садржајима кпји су ускладу са наменпм пве прпсупрне 

целине.  

 

16. УСЛПВИ ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА И ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА 
 
У циљу прилагпђаваоа ппуребама защуиуе пд ппжара и елеменуарних неппгпда планирана 

изградоа биће изврщена уз примену пдгпварајућих прпсупрних и грађевинскп-уехнишких 

рещеоа, у складу са закпнскпм регулауивпм из уе пбласуи. 

 

Мере защуиуе пд ппжара: 

 Пбјекау реализпвауи у складу са Закпнпм п защуиуи пд ппжара („Сл. гласник РС”, бр. 

111/09, 20/15 и 87/18). 

 Пбјекау реализпвауи у складу са Закпнпм п запаљивим и гпривим уешнпсуима и 

запаљивим гаспвима („Сл. гласник РС”, бр. 54/15) и Закпнпм п експлпзивним 

мауеријама, запаљивим уешнпсуима и гаспвима („Сл. гласник СФРЈ”, бр. 44/77 и 48/94). 

 Пбјекау мпра имауи пдгпварајућу хидрануску мрежу, кпја се пп прпупку и приуиску впде 

у мрежи планира и прпјекуује према Правилнику п уехнишким нпрмауивима за 

инсуалације хидрануске мреже за гащеое ппжара („Сл. лису РС”, бр. 3/18); 
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 Пбјекуу мпра биуи пбезбеђен присуупни пуу за ваурпгасна впзила, схпднп Правилнику п 

уехнишким нпрмауивима за присуупне пууеве, пкреунице и уређене плаупе за 

ваурпгасна впзила у близини пбјекауа ппвећанпг ризика пд ппжара („Сл. лису СРЈ”, бр. 

8/95). 

 Пбјекау мпра биуи реализпван у складу са Правилникпм п уехнишким нпрмауивима за 

защуиуу пд ппжара суамбених и ппслпвних пбјекауа и пбјекауа јавне намене („Сл. лису 

РС”, бр. 22/19). 

 

Мере защуиуе пд земљпуреса 

 Ради защуиуе пд земљпуреса, пбјекау прпјекупвауи у складу са Правилникпм п 

уехнишким нпрмауивима за изградоу пбјекауа виспкпградое у сеизмишким ппдрушјима 

(„Сл. лису СФРЈ”, бр. 52/90); Све прпрашуне сеизмишке суабилнпсуи заснивауи на 

ппсебнп израђеним ппдацима микрпсеизмишке репнизације. 

 

Приликпм изградое пбјекуа примениуи ппуребне мере цивилне защуиуе људи и дпбара, у 

складу са Закпнпм п изменама и дппунама Закпна п ванредним сиууацијама ("Сл. гласник РС" 

бр.93/12). 

 
 
17. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ 
 
Пвај Урбанисуишки прпјекау је пснпв за издаваое Лпкацијских услпва, у складу са Закпнпм п 
планираоу и изградои („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018); 
 
Ппуврђени Урбанисуишки прпјекау кпмплекса "Краљевица - север" са издвпјеким целинама 

за гиуаријаду, карупдрпм, пплигинпм за пбуку впзаша, паркингпм за уереуна и пуунишка 

впзила и ппсупјећим хиппдрпмпм, на делу кп бр.6285/1 КП Зајешар, псуаје на снази у 

делпвима изван границе деуаљне разраде пвпг УП-а. Сва урбнисуишка и архиуекупнска 

рещеоа кпја су дауа за планиране садржаје у пквиру предмеунпг УП-а, а ван границе 

деуаљне разраде пвпг УП-а, у ппупунпсуи се задржавају и оихпва реализација врщиће се на 

пснпву предмеунпг УП-а.  

 
 
 
 
 

пдгпвпрни урабанисуа 
 

Науаща Мујезинпвић, дипл.инж.арх. 
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грађевинска линија (према пгр-у)
ГЛ

граница детаљне разраде

ограда стадионског комплекса

колски улаз у комплекс

пешачки улаз у комплекс
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колске саобраћајнице

паркинг површине

земља/укопано

уређене зелене површине ван ограђеног дела комплекса

контејнери

ТС/дизел агрегат
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ограда полигона за обуку возача
(Према важећем УП-у "Краљевица")

уређене пешачке површине

уређене зелене површине

колске саобраћајнице

паркинг површине

1 7602162.71 4861703.69
2 7601993.21 4861703.69
3 7601993.21 4861894.69
4 7602162.71 4861894.69

Координате тачака осовина саобраћаница

ЦЕП - ЦЕНТАР ЗА ПЛАНИРАЊЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА

РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
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постојећи бакарни кабл за хиподром

новопланиране цеви 2х пе фи 40 мм

планирана ТС 10/0,4 kV, 3x1000kVA 

кабловско окно

прикључни 10kV кабл 

планирани дизел агрегат
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KONCEPT 

Za fudbalski stadion u Zajeĉaru, ĉije projektovanje i izgradnju finansira Vlada Republike Srbije, uz 
kofinansiranje opština u kojima se sprovodi projekat, sa ciljem izgradnje ili rekonstrukcije sportskih objekata 
predviĊeno je da, po realizaciji radova,stadion ispunjava uslove koje propisuje „UEFA pravilnik o 
stadionskoj infrastrukturi“ za sportske objekte Kategorije 4. 

Tokom izrade projekta korišćena je prostorno programska studija kao polazište ka optimalnom rešenju 
prirodnih, tehniĉkih, tehnoloških, ekonomskih, funkcionalnih, ekoloških i drugih uslova. 

Optimizacijom velikog broja navedenih faktora, a od kojih je najvaţ niji odnos uloţ enih sredstava i ukupnog 
uticaja u toku realizacije, kreirali smo projekat koji sadrţ i niz tipiziranih programskih elemenata, u smislu 
definisanja neophodnih zajedniĉkih karakteristika budućih sportskih kompleksa. 

Na osnovu tako postavljenih uslova I prethodne studije projekat sadrţ i dokumentaciju koja će predstaviti 
prostornu distribuciju sadrţ aja, naĉin i puteve kretanja svih uĉesnika u eksploataciji tipiziranog kompleksa, 
kao i definiciju njegovog neophodnog vizuelnog identiteta u celini i svim ostalim potrebnim elementima. 

Primaran skup problema odnosi se na kretanje velikog broja ljudi u odreĊenim vremenskim intervalima, 
razliĉiti modaliteti funkcionisanja u takmiĉarskom, rekreativnom, ili drugom paralelnom reţ imu, ĉiji 
kapaciteti zahtevaju paţ ljivo dimenzonisnje.  

Znaĉaj novog spomenika, nosi obavezu paţ ljivog odnosa prema zateĉenoj fiziĉkoj strukturi grada I 
odmerenost u oblikovanju novog gradskog repra. 

Bitnu odrednicu predstavlja sagledivost buduće megastrukture, kako iz bliskih pozicija, tako i iz udaljenih 
vizura, koje podrazumevaju da objekat ove vrste znaĉajno doprinosi vizuelnom utisku urbanog ambijenata. 

U specifiĉnim okolnostima ponudili smo specifiĉno rešenje, sa odgovarajućim kombinovanjem istih ili 
sliĉnih elemenata kako bi investicija zadovoljila  kriterijum ekonomiĉnosti i efikasnosti  projekta u celini, 
njegovu izvodljivost I najvţ nije odrţ ivost tj eksplataciju. 
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LOKACIJA I OPIS PROJEKTOVANOG OBJEKTA 

PODACI O LOKACIJI – POSTOJEĆE STANjE 

Poloţaj  lokacije 

Lokacija za stadion predlozena od lokalne samouprave nalazi se u juţ nom delu gradu, na obroncima brda 
Kraljevica koja je poznato izletište i park-šuma od istorijskog znaĉaja za grad. Na obroncima Kraljevice kao 
specifiĉna ambijentalna celina grupisani su rekreativni I zabavni sadrţ aji koji daju specifiĉan duh ovom 
lokalitetu. Specifiĉan geografski poloţ aj, kotlina reke Crnog Timoka formira zaravan na nadmorskoj visini 
oko 135m. PredviĊena lokacija je infrastrukturalno dobro snabdevena pre svega kroz razvoj cele 
rekreativne zone kao i saobraćajno povezana pre svega magistralnom obilaznicom  na severnoj strani 
lokacije ulica 7.septembar. 
Lokacija obuhvata katastarsku parcelu KP br. 6522/1 KO Zajeĉar. 

Magistrala 7. Septembar pravi jasnu granicu jednoporodiĉne stambene tipologije sa severne strane 
rekretivnom zonom koja se prostore sa juţ ne strane I obuhvata kontaktnu zelenu zonu park-šuma 
“Kraljevica”. Kraljevica je brdo koje pruţ a izvanredne uslove za ljubitelje sporta  i rekreacije. Sportsko-
rekreacioni centar “Kraljevica” osnovan je 1976. godine kao ustanova koja u svom sastavu objedinjuje 
kompleks sportskih terena i objekata razliĉite namene, aktivne površine 55.000 kvm , koji su na 
raspolaganju sportskim organizacijama, kao i svim graĊanima za bavljenje rekreativnim sportovima po 
svom izboru.  

Konfiguracija terena na postojećoj lokaciji je u nagibu prevashodno u odnosu na novi put na juţ noj strani. 
Teren pada  do 11m. Parcela se nalazi na nadmorskoj visini oko +140m sa odstupanjem od 1-2m osim na 
juţ nom delu gde na samom obodu lokacije te oscilacije dolaze i do 10m.  Kolski i pešaĉki pristup lokaciji 
ostvaren je : 

na severnoj strani strani preko ulice Moše Pijade, na jugu bulevarom Avnoj-a. Pešaĉki saobraćaj 
omogućen je i stazom sa istoĉne strane lokacije. Saobraćajne uliĉne mreţ e su definisane profilima koji 
omogućavaju dvosmerni saobraćaj prilagoĊen uslovima terena i specifiĉnostima budućeg rešenja. 

IzgraĊenost lokacije 

Na predloţ enoj lokaciji od strane gradske uprave postoji zapušteni hipodrom,na kome se ne odrţ avaju 
takmiĉenja. U blizini se nalazi fudbalski stadion sa atletskom stazom na kome se fudbalski klub “Timok” 
trenutno takmiĉi u Prvoj ligi Srbije, drugom takmiĉarskom nivou srpskog fudbala. Klub je osnovan 1919. 
godine i najstariji je fudbalski klub u Zajeĉaru. Nakon izgradnje novog fudbalskog stadiona postojeci 
stadion sluţ iće atletiĉarima.  

 

SAOBRAĆAJNO REŠENjE 

 

Uspostavljanje novog koncepta uliĉne mreţ e podrazumeva redefinisanje postojećih saobraćajnica po 
kriterijumu kategorije saobraćajnica i postojećem popreĉnom profilu, uz uklanjanje uoĉenih nedostataka a 
radi povećavanja nivoa saobraćajne usluge i funkcionisanja kompleksa po UEFA 4 kategoriji. Saobraćajna 
mreţ a je definisana profilima koji omogućavaju dvosmerni saobraćaj. PrilagoĊen uslovima terena i 
specifiĉnostima budućeg rešenja. Speci- fiĉna pozicija rekreativnog kompleksa postavlja prioritet na 
pešaĉki i biciklistiĉki saobraćaj. 
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Glavni pristup stadionu  ostvaren je iz  nove saobraćajnice sa juţ ne strane.Kruţ enje oko stadiona 
omogućeno je novoprojektovanim dvosmernim saobraćajnicama sa istoĉne, severne i zapadne i juţ ne 
strane. Saobraćajnice su širine kolovoza 6,0 m sa trotoarima najmanje širine 5 m do objekata. Ovakvim 
rešenjem omogućen je pristup svim sadrţ ajima u okviru parcele kao i pristup vatrogasnih vozila objektu. 

TakoĊe, u okviru parcele planirane su pešaĉke staze sa juţ ne i severne strane za nesmetan prilaz 
stadionu.  

Uz novoprojektovanu saobraćajnicu sa zapadne strane projektovana su otvorena parkirališta sa parking 
mestima u nišama upravna na osu kolovoza. Dimenzije parkinga su 4,8 h 2,5 m. Parkiralište sa zapadne 
strane broji 54 mesta. Uz istoĉnu tribinu stadiona formiran je otvoreni parking za invalide sa ostvarenih 36 
mesta.  

Parkiranje na lokaciji rešavano je na otvorenom. Preporuka UEF-e za planiranje potrebnog broja parking 
mesta data je u aktuelnom pravilniku o stadiumskoj infrastrukturi izdanje 2018. godine.Prema ovim 
preporukama minimalni broj parking mesta za kategoriju 4.je 150.  

Kolovozna konstrukcija saobraćajnica u okviru parcele predviĊena je za srednje teško saobraćajno 
opterećenje. Odvodnjavanje saobraćajnih površina planirano je sistemom kišne kanalizacije. Zastor 
otvorenih parkirališta uz saobraćajnice je od asfalt betona ili prefabrikovanih i beton-trava elemenata uz 
sadnju drvoreda duţ  parkirališta na saobraćajnici u ritmu 1 drvo na 3 do 5 parkinga. 

Glavni protivpoţ arni putevi omogućeni su preko novoprojektovanih saobraćajnica sa sve ĉetir strane. 

 

OPIS PROJEKTOVANOG OBJEKTA 

Na organizacionom planu, formiran je armirano betonski sklop koji moţ e funkcionisati u razliĉitim 
okolnostima sa minimalnim ekonomskim odstupanjima.  

Razlike izmeĊu njih prvenstveno se odnose na konfiguraciju terena I njegovu ulogu  u okviru zateĉenog 
urbanog tkiva. 

Kompaktnijih dimenzija u celini sklop, svojom konfiguracijom predviĊa izolaciju sportskog dogaĊaja u 
odnosu na grad.  

 

Rasponi su minimalni u odnosu na funkciju koja se predviĊa, osovinski šest metara u oba pravca. 
Projektovani raspon je jednostavan i najmanje zahtevan u organizacionom smislu, bilo da se odabere 
sistem prefabrikacije ili klasiĉan naĉin, livenje betona na licu mesta. 

TakoĊe, koncentracija sadrţ aja predviĊena je iskljuĉivo u okvirima zapadne tribine, tako da se moţ e 
predvideti fazna izgradnja kompleksa, koja podrazumeva zaokruţ ivanje vitalnih grupa radova u prvom 
periodu realizacije. 

Konfiguracija tribina  širine  85 i visine 45 cm (minimum je 80 sa 30) je  optimalan odnos   površine, 
namenjenu cirkulaciji gledalaca i nagiba koji zadovoljava standard o vizurama . Zbog ekonomiĉnosti, 
razmak izmeĊu sedišta je 50 cm, (vip i pres 60cm) kao i kontinualnost gledališta  što  ima za cilj 
uspostavljanje i odgovarajuće atmosfere sportskog dogaĊaja, uprkos relativno malom kapacitetu (nešto 
više od 8000, neophodnih za UEFA kategoriju 4). 
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Linije kretanja tj ulazi su razdvojeni i pozicionirani po kategorijama korisnika. Gledaoci, invalidi, sportisti, 
novinari pristupaju sadrţ ajima stadiona preglednim i lako razumljivima prostornim koridorima. Ulazi su 
predviĊeni na svim nivoima i svim tribinama. 

Na istoku, severu i jugu, tribinama se pristupa na koti prizemlja, uz ulaze na tribine nalaze se sanitarni 
ĉvorovi i punktovi za hranu i piće.  

Zapadna tribina ima drugaĉiju konfiguraciju zbog prisustva prostora namenjenih sportistima, sluţ benim 
licima i posebnim zvanicama (VIP). U tom smislu, gledaoci sa uglova stadiona stepeništima  pristupaju 
tribini na nivou +1, omogućavajući  formiranje ulaza u prizemlju i sadrţ aja namenjenih ostalim navedenim 
grupama korisnika. 

Sportisti, imaju pristup autobusima, (svaka ekipa ima svoj nezavisan ulaz) Odatle izolovanim koridorima 
mogu doći do svojih svlaĉionica i ostalih neophodnih funkcionalnih celina (medicinska sluţ ba i sl.) 

Distribucija sadrţ aja nije iskljuĉivo u okvirima zapadne tribine, već je disperzna, obezbeĊujući tako 
odvijanje razliĉitih vrsta aktivnosti u razliĉitim vremenskim intervalima, što bi trebalo da doprinese 
uspostavljanju uloge novog gradskog repera. 

 

OBLIKOVANJE 

Oko kompaktnog armirano betonskog sklopa projektovali smo  sloţ enu i dinamiĉnu opnu  koja obeleţ ava 
prostor, a koji time dobijaj novi, viši nivo kvaliteta, prisustvujući u materijalnim i nematerijalnim dimenzijama 
svakodnevnog gradskog ţ ivota. 

Za poloţ aj zajeĉarskog stadiona moţ e se reći da je idealan. Fiziĉka struktura grada, razvuĉena u smeru 
istoka i zapada, na svom juţ nom obodu ima znaĉajne resurse zelenih, rekreativnih površina, u okviru kojih 
se nalazi lokacija stadiona. Denivelacija terena u pravcu sever –jug  uslovila je kretanje  i oblikovanje. Oko 
stadiona formiran je prilazni plato za posetrioce. Sa severne strane ispod pešaĉkog platoa projektovani su 
komercijalni sadrţ aji, dok sa   zapadne strane projektovane su sluţ bene klubske prostorije,svlaĉionice i 
potrebni prateći sadrţ aji. Nad pešaĉkim platoom formirana je dinamiĉna opna  

 

PLANIRANI SADRŢAJI  

Planirani sadrţ aji opisani su prema sledećim funkcionalnim celinama: 

Fudbalski teren projektovan je na koti ±0,00 ili 141,60m nadmorske visine. Veliĉina terana je 105x 68 m, 
prostor neposredno uz teren je sa severne i juţ ne strane 8m , sa istoĉne i zapadne 8,5m  tako da je teren  
sa okolinom ukupno 121 x 85m. Teren ima drenaţ u i grejanje. 

Na koti ±0,00 sa zapadne strane ispod tribine projektovani su  potrebni sadrţ aji vezani za potrebe kluba:  

-nezavisni prilazi autobusom za domaće i gostujuće igraĉe 

-svlaĉionice i sale za zagravanje 

-prostori za sudije i delegate 

-centralni ulaz za vip goste,novinare., prostrani hol  

-sala za preskonferencije,prostrije za rad novinara i fotorepotere 
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-sala za prvu pomoć i doping kontrolu 

-uz obavezne prostorije projektovane su i prostorije uprave kluba, kao i pomoćne prostorije za smeštaj 
opreme potrebne za rad sadiona . 

Iz  prijemnih prostorija igraĉi i sudije direktno izlaze na teren, a vip gosti i predstavnici medija liftom ili 
stepenicama penju na drugi sprat (na koti +6,55m ) 

Na koti +3.40 (145,00) formiran je plato oko celog stadiona sa koga posetioci kroz kontrolisane ulaze ulaze 
u koridor ispod tribina. Duţ  koridora su projektovani punktovi za ketering,prvu pomoć i toleti. Posetioci 
ulaze na tribine sa  po pet prolaza na severu i jugu i sa po sedam na istoku i zapadu. Invalidi imaju 
nezavisne ulaze na tribine sa jugo-zapadne, severo-zapadne i severo-istoĉne strane rampom se penju na 
kotu +0,70 m. Uz same ulaze projektovani su toleti i punktovi prve pomoći i ketering. 

Na nivou prizemlja sa severne strane formiran je prostor namenjen za komercijalne sadrţ aje. Namena 
lokala je u domenu lokalne zajednice. 

Zapadna tribina ima i treći nivo.. 

Na trećem nivou (kota+6.55) projektovani su prostori za novinare, tv reportere, tv studio, kontrolna soba, 
vip kafe. Sa ovog nivoa se silazi do vip mesta- ukupno 180.  

Tribine su kompaktne, ravne. U ćoškovima pod uglom od 45 stepeni  postavljena su dva semafora i dva 
reklamna panela.  

Ukupan kapacitet stadiona je 8186 gledalaca i to zapadna tribina 1975 +180 vip gledaca, 31 invalida i 31 
pratioca, istoĉna tribina 2467 gledalaca,16 invalida i 16 pratilaca, severna tribina 1685,16 invalida i 16 
pratilaca, juţ na tribina  1719 gledalaca, 17 invalida i 17 pratioca. 

 

ZELENILO 

Obzirom da je stadion lociran u  zoni “Kraljevice“ projektovane su uredjene zelene površine sa sve ĉetiri 
strane stadiona. 

 EVAKUACIJA OTPADA 

Planirane su  pozicije za formiranje 2 kontejnera dimenzija 2.513x1.589x1.193m u okviru trotoara, sa juţ ne  
strane. 

KONSTRUKCIJA 

UVODNE NAPOMENE I OPŠTI PODACI 

S obzirom na prirodu objekta i konstrukcije, odluĉeno je da se kompletan projekat uradi u skladu sa 
odgovarajućim Eurocod-ovima, koji pruţ aju najbolje mogućnosti za konsistentnu i usaglašenu analizu 
konstrukcije. Takav pristup je, takoĊe, zahtevan i projektnim zadatkom. 

Za potrebe projektovanja i izvoĊenja predmetnog objekta biće izvršena odgovarajuća terenska i 
laboratorijska istraţ ivanja i na osnovu njih izraĊen elaborat o geotehniĉkim uslovima izgradnje. 

U trenutku izrade ovog idejnog rešenja geotehniĉki elaborat nije još zaokruţ en, te će izveštaj o uslovima 
terena biti dat u kasnijim fazama projekta. 
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Konstrukcija objekta je postavljena u skladu sa arhitektonsko-graĊevinskim, funkcionalnim, oblikovnim i 
drugim uslovima koji usmeravaju izbor pojedinih rešenja 

OPIS KONSTRUKCIJE OBJEKTA 

Konstruktivne celine – raspored dilatacija 

Svaka od ĉetiri strane stadiona predstavlja nezavisnu konstruktivnu celinu, dilatiranu u odnosu na ostale. 
Zajedniĉki uglovi u krovu mogu biti rešeni odgovarajućim naĉinom oslanjanja krovne konstrukcije i dilatacija 
u krovnom pokrivaĉu. 

Sami, pojedinaĉni, traktovi su duţ ina 126 m na duţ im i 90 m na kraćim stranama objekta. Pravilnim 
izborom poloţ aja vertikalnih ukrućenja, kao i pravilnim izborom veza izmeĊu elemenata, omogućiće će se 
rad konstrukcije u horizontalnom pravcu, bez formiranja "prave" dilatacije udvajanjem stubova. 

Konstruktivni sistem 

Kako je u pitanju relativno mali stadion, sa "plitkim" tribinama i odgovarajućom nadstrešnicom/krovom, 
prostorni rad konstrukcije ne dolazi do izraţ aja. 

Dugaĉki konstruktivni sklopovi se, za vertikalna opterećenja, orijentišu u popreĉnom pravcu, tako da su 
glavni element konstruktivnog sistema popreĉni ramovi formirani od kratkog i visokog stuba, na koje je 
oslonjen tribinski nosaĉ. Krovnu konstrukciju, kao deo popreĉnog rama, nosi ĉeliĉna, konzolna rešetka 
oslonjena na visoki stub. 

U okviru ovog idejnog rešenja je primenjen razmak ramova od 6 m. 

Ipak, u nastavku projekta, neophodno je sprovesti analizu, odnosno optimalizaciju rastera. Izborom npr. 7 
m bi se u krovnoj konstrukciji promenila orijentacija profilisanog lima, tako da bi se pojavila potreba za 
roţ njaĉama. Kako su u svakoj varijanti predviĊeni profili kao delovi spregova, oni bi se samo povećali, 
dakle u zadatom sklopu ne bi bili neophodni novi elementi. Pri tome bi deo opterećenja sa pokrivaĉa pao 
na roţ njaĉu oslonjenu direktno na stubove, ĉime bi glavna rešetka bila rasterećena. Time bi se 
kompenzovalo povećanje pripadajuće površine opterećenja (sa 6 na 7 m). 

Drugim reĉima, povećanje razmaka ramova na 7 m bi ukinulo 15 % od ukupnog broja ramova, a povećanje 
ĉelika u krovu najverovatnije to ne bi pratilo linearno, pa je realno oĉekivati da veći raster bude racionalniji. 

Sliĉna situacija je i sa tribinama gde je odnos strana nosaĉa proizašao iz nagiba i komfora tribina, tako da 
se za razliĉite raspone mogu samo podebljavati njegove stranice i varirati koliĉina armatura ili ţ ice.  
Odgovarajuća analiza moţ e pokazati da je i za tribine racionalniji veći razmak. 

Konaĉan izbor razmaka popreĉnih ramova biće sproveden i iz gore pomenutih analiza, ali i iz sveukupno  
sagledanih ostalih zavisnih, arhitektonskih, funkcionalnih i drugih uslova, rešenja fasade i njene 
potkonstrukcije, donje opšivke krovne konstrukcije ("plafona tribina") itd. 

Zapadni deo objekta se razlikuje u odnosu na prethodno opisane u tome što su na tom delu smešteni 
sadrţ aji koji prate teren i tribine i to na tri nivoa (P+2). 



  

Telefoni : +381 11 245 8753 ; + 381 11 245 5862  ; fax +382 11 245 4577 ; e mail:office@synthesisengineering.rs , 

                                                MB 20796499 ; PIB 107409476 ; Banca Intesa AD i Erste Bank AD 

 

Prisustvo meĊuspratnih i krovne konstrukcije na delu zgrade, koji prostorno obuhvataju glavne popreĉne 
ramove, zahteva drugaĉija rešenja od onih sistemski opisanih u ovom izveštaju. Posebnu paţ nju, u sluĉaju 
povezivanja glavnih ramova i ostale konstrukcije zgrade, je potrebno posvetiti i temperaturnim razlikama 
koje razliĉito deluju na spoljne i unutrašnje elemente, raspodeli krutosti i prijemu seimiĉkih sila, itd. 

Ova rešenja će se detaljnije analizirati u kasnijim fazama konstrukcije. 

Krovna konstrukcija 

Osnovni element krovne konstrukcije, kao deo popreĉnog rama, ĉini trougaona konzolna rešetka, 
formirana od kutijastih profila. Profilisani lim se oslanja direktno na krovne nosaĉe. Raspon konzole je 12 
m, od ĉega poslednjih cca 1,5 m na vrhu ĉini "noţ " formiran od vertikalnog lima sa navarenim flanšama. 
Preostali deo se sastoji od 5 polja koje dele vertikale i dijagonale ispune. Trougaona rešetka na mestu 
oslanjanja na stub ima visinu 2,50 m. Svi elementi rešetke, odnosno ĉvorovi, su u zavarenoj izradi. 

Pritisnuti donji pojas rešetke je pridrţ an u sredini njenog raspona kosnicima od kutijastih profila, koji su 
drugim krajem vezani na krovni spreg. Krovni spreg se formira u ravni krovnog pokrivaĉa. Njegove 
pojaseve ĉine dva poduţ na profila, vertikale pojasevi glavnih rešetki, a dijagonale se postavljaju kao 
ukrštene, spojene kutije. 

U poljima gde postoje vertikalni spregovi uz fasadu, u krovu se dodaju još po dve ukrštene dijagonale koje 
povezuju horizontalne i vertikalne spregove. 

Vertikalna konstrukcija 

Vertikalna konstrukcija se sastoji od stubova uklještenih u temeljnu konstrukciju. 

Kratki stubovi nalaze se ispod tribinskih nosaĉa, u poloţ aju optimalizovanom za nosaĉ tribina, a ujedno i 
van zone funkcionalne upotrebljivosti prostora ispod tribina, što ostavlja mogućnost za slobodnije 
oblikovanje i rešavanje komercijalnih sadrţ aja i toaleta ispod tribina. 

Visoki stubovi su na fasadi objekta, na njih se oslanjaju tribinski i krovni nosaĉ, kao i sekundarna 
potkonstrukcija fasade. 

U pojedinim poljima, na fasadi, ĉiji će broj i poloţ aj biri optimalizovan, biće postavljeni vertikalni spregovi 
formirani od horizontalnih kutijastih greda u nivou krova i tribina, sa dodatkom ukrštenih dijagonala. 

Prijem horizontalnih sila od dejstva seizmike, temperaturnih razlika, vetra ... primaju stubovi samostalno i/ili 
kao delovi vertikalnih spregova. Krutu ravan ĉini krovni pokrivaĉ i horizontalni krovni spreg, odnosno na 
donjem nivou tribine. 

Analizom raspodele horizontalnih sila u zavisnosti od krutosti elemenata, biće optimalizovan broj, vrsta i 
raspored spregova na fasadi. TakoĊe, s obzirom da su stubovi ispod tribina kratki, oĉekuje se da 
samostalno i konzolno uĉestvuju u prijemu sila. 

U zavisnosti od pomenute analize horizontalne krutosti svih elemenata, biće odluĉeno kakva će biti 
konstrukcija zidova u zoni stepeništa, tj. kako i koliko će oni biti ukljuĉeni u rad sistema za prijem 
horizontalnih sila.  

Tribinska konstrukcija 
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Tribine su formirane od armiranobetonskih (i/ili adheziono prednapregnutih na stazi) "L" nosaĉa ĉiji je 
odnos strana proizašao iz uslova nagiba tribina, smeštaja i komfora gledalaca, u skladu sa projektnim 
zadatkom, odnosno odgovarajućim propisima. "L" nosaĉi su raspona 6 m (u ovoj fazi projekta - vidi 
prethodne komentare) i oslanjaju se na tribinske "testeraste" nosaĉe. 

Tribinski nosaĉi su pravougaonog popreĉnog preseka, armiranobetonski (ili prednapregnuti) oslonjeni 
jednim krajem na visoki stub, a u polju na kratki stub ispod tribina. Precizniji poloţ aj stuba je usvojen tako 
da tribinski nosaĉ bude sistema gede sa prepustom, uz jednake momente u polju i nad osloncem. Na ovaj 
naĉin će presek grede biti optimalizovan, a temelj na drugom kraju tribinskog nosaĉa izbegnut. 

Fundiranje objekta 

S obzirom na sekeletnu strukturu objekta, kao i na relativno mala vertikalna opterećenja, fundiranje se vrši 
na temeljima samcima. Geotehniĉki uslovi izgradnje objekta još nisu u potpunosti definisani, odnosno 
odgovarajući eleaborati nisu izraĊeni, ali ĉak u sluĉaju lošijih parametara slojeva koji zaleţ u ispod objekta, 
izradom debljih tampona, i povećanom dimenzijom temeljnih stopa, se mogu kontrolisati naponi na tlo, 
sleganja i diferencijalna sleganja. 

Izuzetno, u sluĉaju veoma loših, muljevitih i veoma deformabilnih slojeva, moţ e se primeniti i duboko 
fundiranje. U tom sluĉaju bi mogli biti primenjeni prefabrikovani pobijeni šipovi manjeg preĉnika, koji imaju 
najbolji odnos cene i postignute nosivosti, a pored toga pogodni su i u sluĉaju prisustva podzemnih voda. 
Njihova dobra osobina je i što se pobijaju do otkaza, tako da im je veća pouzdanost. 

Mana pobijenih šipova, kao što je buka pri izvoĊenju, u ovom sluĉaju ne bi bila dominantna jer je lokacija 
delimiĉno izdvojena i udaljena od sadrţ aja koji bi mogli biti ugroţ eni bukom. 

Mana prefabrikovanih pobijenih šipova moţ e biti i u mogućim ‚‚viškovima i manjkovima‚‚ u duţ ini, uz 
napomenu da se taj rizik javlja u heterogenim geotehniĉkim uslovima. 

U sluĉaju primene šipova, prethodno pomenuti samci bi predstavljali naglavnice. 

Temelji samci će biti povezani temeljnim gredama dimenzija 20/40 koje se formiraju ispod plivajuće podne 
ploĉe, u nivou temeljnih stopa ili ĉašica, odnosno već prema rešenju tog ĉvora i naĉinu fundiranja koje 
bude izabrano. 

KORIŠĆENI MATERIJALI 

Klase i kvalitet materijala koji će biti upotrebljeni definisaće se tokom razvoja projekta, u zavisnosti od 
potrebne nosivosti i zadovoljenja graniĉnih stanja upotrebljivosti, ali na ovom nivou projekta se moţ e poći 
od sledećih preporuka: 

• Beton izravnavajućih i zaštitnih slojeva C16/20 

• Beton u eventualnim šipovima C30/37 

• Beton u temeljnim samcima i gredama C30/37 

• Beton u stubovima C40/50 

• Beton u zidovima C30/37 
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• Beton u meĊuspratnim konstrukcijama C35/45 

• Armatura B500B 

• Ĉeliĉna krovna konstrukcija S 355 

 

TEHNOLOGIJA IZGRADNJE 

Tehnologiju i organizaciju izgradnje objekta okarakterisaće specifiĉni uslovi kod ovakvih objekata - 
gabaritno veoma veliki prostor koji predstavlja gradilište i "razvuĉenost gradilišta". Relativno mali broj 
pozicija i elemenata, spram dimenzija gradilišta (sa saobraćajnicom uz objekat i 150 x 150 m), osim na 
zapadnom delu objekta. Tehnologiju izgradnje karakteriše i po obimu ravnopravna primena i ĉeliĉnih i 
betonskih konstruktivnih elemenata. Konstruktivni koncept ne ograniĉava ni na koji naĉin sistem izgradnje - 
u smislu izbora montaţ nog ili na licu mesta. Ipak, ovakva vrsta objekta zasluţ uje paţ ljiviju analizu mogućih 
tehnoloških rešenja. Utisak je da bi prefabrikovana izgradnja u ovom sluĉaju dala dobre rezultate. 

U nastavku je izdvojena analiza mogućnosti primene prefabrikovane izgradnje stadiona. 

Mogućnosti primene prefabrikovanih elemenata u izgradnji fudbalskih stadiona 

Ovaj kratak pregled mogućnosti, prednosti i izazova u primeni montaţ nih armiranobetonskih konstrukcija 
odnosi se na konkretan sluĉaj izgradnje fudbalskih stadiona u Zajeĉaru, Zajeĉaru i Zajeĉaru u skladu sa 
UEFA standardima i kapacitetom od po 8.000 gledalaca. 

Idejno rešenje objekata je izraĊeno tako da ne prejudicira tehnologiju izgradnje, odnosno ravnopravno su 
moguća sva rešenja. Analiza mogućnosti za primenu prefabrikacije, kao dodatak tehniĉkom opisu, ima za 
cilj pruţ anje informacije svim uĉesnicima u projektu, u ranoj fazi, kako bi se tokom razvoja projekta 
donosile kvalitetnije odluke. 

Opšte 

Fabriĉka proizvodnja elemenata konstrukcije objekta ima sledeće karakteristike: 

• Mehanizovana proizvodnja - mašinski rad 

• Tipizacija elemenata - veliki broj jednakih ili vrlo sliĉnih elemenata 

• Standardizacija postupaka - uigrane proizvodne procedure i radni postupci 

• Visoka kontrola kvaliteta u svakom pogledu 

 

Iz ovih, opštih karakteristika proizvodnje, proistiĉu i sve njene prednosti: 
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Cena 

Iako prefabrikaciju karakteriše upotreba mehanizovane, automatizovane i sofisticiranije opreme, kao i 
angaţ man struĉnije radne snage, cena izgradnje je, najĉešće, manja od cene koju bi imalo izvoĊenje na 
licu mesta. Cenu montaţ ne gradnje umanjuje tipizacija elemenata i rutinirani i racionalizovani postupci, uz 
minimalni utrošak radne snage. 

 

TakoĊe, oblici i dimenzije pojedinih elemenata bi za izvoĊenje na gradilištu iziskivali daleko više rada, skela 
i oplata, vremena, itd., a svakako bi bili nekonkurentni (misli se na visoke elemente izvedene bez prekida 
betoniranja, popreĉne preseke sloţ enih oblika ...). 

Adheziono prednaprezanje (koje se primenjuje u fabriĉkim uslovima, na stazama) je takoĊe veoma 
racionalno kod tankih elemenata. 

Posredna finansijska korist za Investitora je i brţ i poĉetak eksploatacije objekta, s obzirom na kraće vreme 
izgradnje. 

Vreme izgradnje 

Vreme izgradnje prefabrikovanih objekata je znatno manje od vremena neophodnog za izgradnju objekata 
izvedenih na licu mesta. Dominacija prefabrikacije u pogledu ubrzanja radova ogleda se u: 

 

• Brţ oj izradi svakog pojedinaĉnog elementa, u odnosu na izvoĊenje istog elementa na licu mesta. 

Ovo je omogućeno zahvaljujući tipskim oplatama, paralelnim linijama, procesima ubrzane nege i 
oĉvršćavanja, uigranim procedurama, automatizovanoj i mehanizovanoj proizvodnji. 

• Paralelizaciji radova. Istovremeno sa proizvodnjom elemenata u fabrici mogu se izvoditi pripremni 
radovi i zemljani radovi, odnosno temeljna konstrukcija. 

Nakon montaţ e, takoĊe se brzo mogu nastaviti ostali radovi na oblogama opremanju i sl., bez 
ĉekanja za oĉvršćavanje betona, montaţ u i demontaţ u skela i sl. 

• Nezavisnosti proizvodnje od vremenskih uslova i sezone. Elementi se mogu proizvoditi i u vreme 
kada se radovi ne bi mogli izvoditi na gradilištu. Trenutak proizvodnje se moţ e planirati i idealno 
uklapati u  ukupan dinamiĉki plan izgradnje. 

• Smanjenu zavisnost izgradnje od raspoloţ ivosti radne snage na trţ ištu, što sve više postaje ozbiljan 
faktor u planiranju i realizaciji izgradnje. 

Broj radnika koji je neophodan za realizaciju radova na licu mesta je veoma veliki. Gledajući i broj 
stadiona po predmetna tri lota, da ne govorimo o svim lotovima, bi, u godini kada se tender 
sprovodi i gradnja poĉinje, napravio veliki pritisak na trţ ište radne snage sa neizvesnim ishodom. 

• Smanjenu zavisnost izgradnje od raspoloţ ivosti oplata na trţ ištu. 
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Situacija je ista kao sa radnom snagom. Istovremena izgradnja većeg broja stadiona, od kojih svaki po sebi 
ima već velike površine za "kalupljenje" bi pokazala deficit ili znaĉajno digla cenu oplate. Taktovi koji se 
betoniraju, a oplata zatim ĉeka oĉvršćavanje betona kako bi se demontirala i prešlo na sledeći takt, bi 
usporili izgradnju. 

Kvalitet 

Kao i kod vremena izgradnje, i u sluĉaju kvaliteta izgradnje apsolutno sve prednosti u odnosu na izgradnju 
na licu mesta su na strani prefabrikacije. 

Najvaţ nija odlika kvaliteta je pravilna ugradnja betona i nega betona koji rezultiraju izostankom segregacija 
i prslina. Mehanizovani rad, ĉeliĉne oplate, vibro stolovi, kontrola proizvodnje, omogućavaju glatke površine 
betona, a takoĊe i pravilnu i preciznu geometriju elemenata. 

Planiranjem proizvodnje se postiţ e da se primenjuju cementi istih serija, tako da betoni imaju istu boju, za 
odreĊenu grupu elemenata ili sklopove, kao i za ceo objekat, ĉime se izbegava "šarenilo" u betonskim 
otiscima i izgledima. 

Ove karakteristike su veoma vaţ ne kod elemenata od betona koje se ne oblaţ u i završno ne obraĊuju, 
nego ostaju trajno u natur betonu. 

 

Ovde pod kvalitetom podrazumevamo još i sve karakteristike oĉvrslog betona, pre svega marku betona. U 
fabriĉkim uslovima se moţ e ići i na marke betona od MB60, dok se u praksi, u gradilišnim uslovima 
primenjuju do MB50. 

Viša marka će omogućiti nešto manje armature, ponekad i nešto malo manju dimenziju elementa, ali pre 
svega bolje opšte parametre betona, naroĉito trajnost. 

Specifiĉnosti za predmetne objekte 

Prefabrikovana izgradnja nije dominantna kod zgrada. Iako su, kod nas, postojali kompletno razraĊeni 
montaţ ni sistemi za zgradarstvo (IMS, RAD), gde unikatnost formi i oblika, i mnogi drugi zahtevi, znaĉajno 
ograniĉavaju primenu montaţ nih konstrukcija. Pored toga, zgrade imaju vertiklane elemente (stubovi i 
zidovi) malih visina (spratne visine 3-4 m) koji se veoma lako izvode na licu mesta. PreovlaĊuju 
meĊuspratne konstrukcije - ploĉe, koje, u sluĉaju montaţ nog sistema, iziskuju grede, ĉime se dalje 
povećava visina konstrukcije i objekta ukupno. TakoĊe, ĉak i poreĊana montaţ na meĊuspratna 
konstrukcija iziskuje monolitizaciju... Sve u svemu, u zgradarstvu preovlaĊuju prednosti monolitnog betona. 

 

U sluĉaju predmetnih objekata - stadiona, postoje sve okolnosti povoljne za prefabrikovanu gradnju: 

• Konstruktivni elementi su štapaste strukture - konstruktivni sistem je skeletni 

• Konstruktivni elementi su većih raspona i visina, izgradnja na licu mesta bi iziskivala veoma mnogo 
skele i podupiranja 
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• Postoji veliki broj istih elemenata, već samo na jednom objektu, pa onda sve to multiplikovano na tri 
stadiona, (odnosno šest gledajući i širi kontekst). 

• Objekti su relativno blizu, njihova istovremena izgradnja u istoj tehnologiji bi mogla znaĉajno 
racionalizovati vreme i troškove 

• Priroda objekta je takva da se skoro svi konstruktivni elementi ne obraĊuju i ne oblaţ u, ostaju trajno 
vidljivi u natur betonu 

Mogući elementi za prefabrikaciju 

Tribine 

Ovi nosaĉi su idealni za prefabrikaciju, s obzirom da ih brojaĉano ima najviše, u odnosu na sve druge 
elemente. Pored toga, oni imaju gabaritno manje popreĉne preseke (najĉešće su "L" oblika, tankih zidova, 
adheziono prethodno napregnutih na stazi) pa su stoga relativno laki i pogodni za manipulaciju i transport. 
Njihova duţ ina, koja zavisi od optimalizacije razmaka popreĉnih ramova, po pravilu je manja od 12 m što je 
maksimalna transportna duţ ina. 

Tribinski nosaĉi 

Ovi nosaĉi su takoĊe pogodni za prefabrikaciju, jer se i kod njih i popreĉni presek i duţ ina najĉešće 
uklapaju u standarde, a pogodni su za prednaprezanje. Njihova geometrija (osim standardne, "testeraste" 
strane grede, na koju se oslanjaju tribine) zavisi od sveobuhvatnog rešenja kompletnog popreĉnog rama, 
ukljuĉujući i krovnu konstrukciju. 

Stubovi 

Stubovi su standardni prefabrikovani elementi na koje se oslanjaju tribinski nosaĉi, ali ĉesto se mogu 
transformisati i u platna, opet u zavisnosti od sveukupnog rešenja popreĉnog rama. Stubovi ili platna idu u 
paru, a duţ i od njih moţ e prevazilaziti transportne duţ ine i teţ ine, što se rešava podelom ili 
prefabrikacinom u zoni gradilišta. 

Napomena: 

Krovni elementi nisu navoĊeni kao mogući betonski prefabrikati, jer ne mogu biti konkurentni u odnosu na 
ĉeliĉnu krovnu konstrukciju. 

Koeficijent iskorišćenja, odnosno koeficijent korisnog opterećenja koje preuzimaju, u odnosu na sopstenu 
teţ inu, daleko je na strani ĉelika. Pored toga, povećana teţ ina betonske konstrukcije bi se neopravdano 
prenosila na stubove i temelje, utiĉući na dimenzije ovih elemenata. Konaĉno, i sa aspekta seizmiĉkog 
dejstva, podizanje betonske mase bi bilo neopravdano, sa aspekta seizmiĉkog dejstva. 

Ipak, i sama ĉeliĉna konstrukcija, po svojoj prirodi, predstavlja prefabrikovanu konstrukciju koja će se 
proizvoditi u radioniĉkim uslovima. Na gradilištu će se proizvedeni komadi postavljati u projektovani poloţ aj 
i povezivati jednostavnim montaţ nim nastavcima, uz minimalan utrošak vremena i resursa. 

Sve pogodnosti koje su navedene za prefabrikovanu betonsku konstrukcijau vaţ e i u ovom sluĉaju. 
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Mogući nedostaci i kako se prevazilaze 

Generalno uzevši, nedostatak prefabrikovane proizvodnje moţ e biti u tome što zahteva visoko 
profesionalizovane pogone, kompletno opremljene i istrenirane, sa struĉnim kadrovima na proizvodnji, ali 
takoĊe i na montaţ i. 

Na trţ ištu gde je slaba razvijenost ove proizvodnje i postoji (polu)monopol bi visok zahtev ponuĊaĉima (kao 
što je tri ili šest prefabrikovanih fudbalskih stadiona) doveo do visokih cena i drugih nepovoljnih uslova za 
Investitora. 

U Srbiji je, u poslednjih 10-tak godina izgraĊen veliki broj industrijskih objekata, logistiĉkih centara, 
maloprodajnih objekata, u montaţ nom armiranom betonu. Kao rezultat toga su se razvijale firme za 
proizvodnju i montaţ u betonskih elemenata, pa se moţ e reći da je u Srbiji i regionu to trţ ište razvijeno, a 
konkurencija zdrava. Neke od najvećih firmi iz te oblasti su: "Martini" InĊija, "Put Inţ enjering" Niš, 
"Širbegović" BiH, "Aša Ibelik" Velika plana, "Baupartner" BiH, i još toliko manjih, koje ne bi mogle 
samostalno da preuzmu kompletne poslove, ali bi mogle da budu dopuna kapacitetima izabranog 
proizvoĊaĉa. 

Generalno, ĉak ako bi i bio postavljen jednovremeni zahtev za sve stadione, Investitor bi mogao da 
rasporedi proizvodnju na više proizvoĊaĉa. Poznati su primeri da je više proizvoĊaĉa isporuĉivalo elemente 
na  istom, velikom objektu. Takvo kombinovanje je mnogo lakše nego kada je u pitanju više izvoĊaĉa na 
istom gradilištu. 

Druga mana prefabrikacije mogu biti transportne duţ ine. Udaljenost proizvodnje od mesta ugradnje, 
odnosno transportni troškovi, moţ e biti znaĉajna pozicija u strukturi cene. Kada je obim posla veliki (kao 
što je ovde sluĉaj) nekada moţ e biti racionalno i deo proizvodnje privremeno izmestiti blisko mestu 
izgradnje. 

U svakom sluĉaju, mreţ a proizvodnih kapaciteta koji sada postoje, pokriva lokaciju izgradnje, u granicama 
konkurentnosti. 

Treća mana mogu biti ograniĉenja u gabaritima elemenata, s obzirom na standardni transport (2,50 m x 
12,0 m). Naravno, transportuju se i elementi većih dimenzija, ali specijalnim vozilima, po specijalnim 
procedurama, što znaĉajno povećava troškove transporta. Zato se nestandardne dimenzije i transporti ne 
primenjuju masovno. 

Jedno vrsta rešenja se moţ e naći u fazi projektovanja, podelom elemenata, izborom sklopova i sl. 

Drugo rešenje se moţ e naći u proizvodnji pojedinih elemenata na licu mesta, na zemlji u poluindustrijskim 
uslovima, uz mesto ugradnje, odnosno u zoni dohvata krana. Tada se deo kvaliteta koji nosi originalna 
fabriĉka proizvodnja gubi, ali je, s druge strane, omogućena monolitnost i skulpturalnost velikih komada, 
što kod ovakvih objekata moţ e biti znaĉajno. 

Odgovorni projektant ĐorĊe Sugaris 

Licenca br. 310 2772 03 
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HIDRO, TERMIĈKA I ZVUĈNA ZAŠTITA 

Hidroizolacija je predviĊena na svim mestima koja treba zaštititi od prodora vode. To su podzemne etaţ e, i 
krovovi objekta. 

Termoizolacija u svim obodnim konstrukcijama je predviĊena prema proraĉunu termiĉke zaštite. 

Zvuĉna izolacija je predviĊena prema proraĉunu zvuĉne zaštite. 

 

SPOLjNA I UNUTRAŠNJA OBRADA 

Stadion je projektovan u duhu savremenih sportskih kompleksa sa akcentom na savremene materijale i 
boje. 

Fasadna opna projektovana je kao dinamiĉni, pokrenuti „oblak“ od aluminijumskog lima na podkonstrukciji. 
Zapadna fasada je naglašena odstupanjem u inaĉe kontinualnoj formi. 

Finalna obrada fasadnih zidova predviĊa se u kombinaciji razliĉitih visokokvalitetnih fasadnih obloga  
armiranog betona ,stakla i metala. Krov je aluminijumski lim koji se preko podkonstrukcije od talasastog 
lima oslanja na ĉeliĉne nosaĉe. 

Ograde na terasama su od sigurnosnog stakla.Ograde su od aluminijumskih profila.  

Sva spoljna bravarija (prozori, vrata,) su od  aluminijumskih profila. 

Tribine,stubovi i ostali vertikalni elementi od armiranog betona štite se bojom za beton. 

Na podu koridora i prostorija uz koridor projektovan je samorazlivajući sloj.  

Na podu svlaĉionica projektovane su keramiĉke ploĉice, a  u Sali za zagrevanje guma (tipa mondoflex). U 
prostorijama kluba i  prostorijama namenjenih predstavnicima medija na podu je tekstilni pod. 

Plafoni se štite bojom za beton osim u prostorijama kluba gde je predviĊen spušten plafon. Na prvom nivou 
(ulaz, svlaĉionice, sudije, delegati, hodnici) aluminijumske trake na podkonstrukciji. U kancelarijama  kluba 
projektovan je plafon tipa armstrong. 

U prostoriji koja je namenjena za komercijalne sadrţ aje završne obrade nisu predviĊene.  

 

INSTALACIJE 

HIDROTEHNIĈKE INSTALACIJE  

 
Prilikom izrade projekta instalacija vodovoda i kanalizacije korišćeni su  sledeći  podaci: 
1. Lokacijski uslovi 
2. Uslovi za projektovanje instalacija vodovodne mreţ e 
3. Uslovi za projektovanje instalacija kanalizacione  mreţ e  
4. Idejno rešenje kompleksa 
5. Projektni zadatak  
6. Arhitektonsko graĊevinski projekat objekta  
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PREDMET PROJEKTA  hidrotehniĉkih instalacija su: 
INSTALACIJE VODE 
• SNABDEVANJE VODOM SANITARNIH POTROŠAĈA,  
• POŢARNIH HIDRANATA 
• ZALIVANJE ZELENIH POVRŠINA 
INSTALACIJE KANALIZACIJE 
• ODVOĐENJE FEKALNIH OTPADNIH VODA OD SANITARNIH POTROŠAĈA 
• PRIHVATANJE I ODVOD KIŠNIH VODA SA KROVA OBJEKTA, IGRALIŠTA I UREDJENJA 
TERENA 
 

 

VODOVOD  

U ulicama ispred objekta predvidjen je uliĉni vodovod. 
Kod vodovodnog prikljuĉka pridrţ avalo se postojećih standarda i uslova. 
Projektovana su po dva prikljuĉka sa ,,A,, komadom Ø100 i zatvaraĉem Ø100.  I dva prikljuĉka sa 
,,A,, komadom Ø50 i zatvaraĉem Ø50.    
U vodomernim oknima sa prikljuĉkom Ø100  su predvidjeni po jedan vodomer za sanitarnu vodu za 
igralište, voda za lokale uz igralište i za hidrantsku vodu za gašenje poţ ara a u vodomernim oknima 
sa prikljuĉkom Ø50  su predvidjeni po jedan vodomer za sanitarnu vodu za lokale uz igralište, za 
lokale za izdavanje, za vodu za zalivanje terena i tehnološkom vodom. Unutar svakog lokala su 
projektovani kontrolni bojleri  
U  kompleksu je projektovana odvojena vodovodna mreţ a sanitarne vode od vode za poţ arnu 
vodu. Razvod spoljne vode predvidjen je od PE cevi i delova. 
  Glavni horizontalni razvod sanitarne vode u objektu je izveden  sakriven, u zemlji, u 
spuštenom plafonu, u zidu ili je obzidan. Horizontalni razvod koji je po plafonu prizemlja je poloţ en 
sa padom prema hidrostanici, ispusnom ventilu. 
Glavni horizontalni razvod hladne vode je od pocinkovanih cevi i delova a horizontalni razvod 
hladne i tople vode, vertikale i razvod u sanitarnim ĉvorovima i kuhinji od pvc-polipropilen cevi i 
fitinga. 
Priprema tople vode je predmet mašinskog projekta za svlaĉionice kao i za toĉeća mesta u 
sportskom delu objekta. Toaleti za posetioce nemaju toplu vodu. Priprema tople vode je lokalnim 
elektriĉnim bojlerima  
  Protivpoţ arna mreţ a /hidrantska mreţ a za gašenje poţ ara/ je projektovana za  objekat a 
propisima za zaštitu od poţ ara.   
Projektovano je gašenje poţ ara sa koliĉinom vode od 20 l/s, za IV stepen otpornosti objekta prema 
poţ aru, K2 kategorije tehnolo{kog procesa otornosti prema po`aru/ javni poslovni objekat koji prima 
vise od 500 lica/ i zapremine od 20000- 50000m2 
Za spoljnu zaštitu od poţ ara izvedena je vodovodna mreza oko kompleksa. Rastojanje izmedju 
spoljnih hidranata iznosi najviše 80m a od zida iznosi najmanje 5m. Spoljna mreza je projektovana 
kao prstenasta mreza unutrašnjeg preĉnika Ø125. Razvod spoljne poţ arne vode predvidjen je od 
PE cevi i delova. 
Unutrašnja hidrantska mreţ a za gašenje poţ ara izvedena je za sve zatvorene prostorije na svim 
etaţ ama stadiona sa medjusobnim razmakom hidrantskih ormarića  vodeci raĉuna da je duţ ina 
creva 20m i mlaza 5m. Horizontalni razvod hidrantske mreţ e je u spuštenom plafonu prizemlja. 
Razvod poţ arne vode je predvidjen od pocinkovanih cevi i delova 
Hidrantska mreţ a je stalno pod pritiskom vode. 

 

KANALIZACIJA  
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  Kanalisanje stadiona je izvršeno po separacionom sistemu tj.  fekalne vode se odvode 
posebno u uliĉnu fekalnu kanalizaciju  i odvojeno od kišnih voda. 
 Kroz projekat je obradjena fekalna kanalizaciona mreţ a za odvod otpadnih voda od 
sanitarnih potrošaĉa sa svih etaţ a kao i kišna kanalizacija za odvod atmosferskih voda sa krova 
objekta, sa stadiona, sa igrališta i od uredjenja terena.   
  Kod prikljuĉaka pridrţ avalo se postojećih standarda a prema uslovima za projekat prikljuĉka 
kanalizacione mreţ e.  
Predvidjeni su graniĉni silazi sa kaskadama. Na osnovu hidrauliĉkog proraĉuna usvojen je 
prikljuĉak tj preĉnik i pad cevi 
 Projektovana je kišna kanalizacija stadiona. Iz oluĉnih vertikala atmosferske vode su 
prikluĉene na kišnu kanalizaciju stadiona  i dalje u kišnu uliĉnu kanalizaciju. Na terenu su 
projektovani kišni uliĉni slivnici a ispod igrališta je projektovana drenaţ a..    
Projektovana je fekalna kanalizaciona mreza.  Vertikale su obzidane I  postavljene na za to 
pogodnim mestima, a prema rasporedu sanitarnih ĉvorova.  
 Predvidjena je VC šolja tip baltik gde god je to bilo moguće. Za provetravanje kanalizacione 
mreţ e projektovane su na krovu, ventilacione glave od pocinkovanog lima.  Prihvatanje otpadnih 
fekalnih voda rešeno je  sa cevima od tvrdog PVC-a. Na prelasku vertikale u horizontalu predviĊeni 
su revizioni komadi. Sve vidne instalacije su rabivirane. 
 
 

POTREBNI KOMUNALNI KAPACITET  
 "ViK" 

    

       
       
       

       

vodovod           kanalizacija     
potrebna koliĉina vode (l/s)    predviĊena koliĉina vode (l/s)  
Q sanitarna voda   8 l/s   Q sanitarne fekalne vode= 30 l/s 
Q unutrašnja hidrantska mreţ a = 5,0 l/s   Q kišne vode (sa objekta)= 150l/s 
Q spoljna hidrantska mreţ a= 15,0 l/s   Q drenaţ ne vode sa terena= 140l/s 
Q zalivanje terena vodovod= 5,0 l/s     
naznaĉiti razdvajanje 
korisnika, korisniĉkih 
celina (glavni i 
individualni 
vodomeri) 

kontrolni 
vodomer 

glavni vodomer  

       
glavni  pozar     
glavni  lokali     
glavni  igraliste     
glavni  podstanic

a 
    

       
       

navesti karakteristike 
projektnog rešenja: 

   navesti karakteristike 
projektnog rešenja: 
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     toplotna podstanica ima 
     retenzija ima 

centralna priprema tople vode ima   bazen nema 

bazen  nema     

baštenska 
hidrantska mreţ a  

 ima     

sopstveni bunari (za protiv 
poţ arnu vodu ili grejanje) 

po potrebi     

sopstveni bunari (za protiv 
poţ arnu vodu ili grejanje) 

po potrebi     

rezervoar (za 
poţ arnu vodu) 

 po potrebi     

navesti potrebna 
mišljenja/uslove 

   navesti potrebna 
mišljenja/uslove 

 

sa aspekta sanitarne zaštite izvorišta 
podzemnih voda sa aspekta katodne zaštite 

sa aspekta kvaliteta upuštanja 
voda u kanalizaciju 

po 
potrebi 

 
 

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

OPŠTI DEO 

OPIS I NAMENA OBJEKTA  

Predmetna lokacija nalazi se u Zajeĉaru u zoni park-šuma “Kraljevica” 

Na zadatoj parceli objekat je projektovan sa tri nadzemne etaţ e sa tribinama za 8000 gledalaca i 
fudbalskim stadionom prema UEFA Pravilniku o stadionskoj infrastrukturi. 
PredviĊene su sledeće elektroenergetske instalacije : 

- instalacija osvetljenja  

- instalacija protivpaniĉnog osvetljenja  

-  instalacija izvoda i utiĉnica za prikljuĉak termiĉkih i ostalih potrošaĉa elektriĉne energije  

- temeljni uzemljivaĉ i gromobran 

-  dizel elektriĉni agregati za rezervno napajanje. 

KLASIFIKACIJA OBJEKTA U ZAVISNOSTI OD SPOLJNIH UTICAJA 

Klasifikacija spoljašnjih uticaja je merodavna za projektovanje elektriĉne instalacije, izbor i 
postavljanje elektriĉne prema  SRPS HD 60364-5-51:2012 je sledeća : 

 KLASIFIKACIJA SPOLJNIH UTICAJA  
1.  A USLOVI OKOLINE  

1.1  Temperatura okoline  klasa AA5 
1.2  Atmosferska vlaţ nost  klasa AB4  
1.3  Nadmorska visina  klasa AC1  
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1.4  Prisustvo vode  klasa AD1 I AD4  
1.5  Prisustvo ĉvrstih stranih tela ili prašine  klasa AE1, AE4  
1.6  Prisustvo korozivnih supstanci ili zagaĊivaĉa  klasa AF1  
1.7  Mehaniĉki udari  klasa AG1  
1.8  Vibracije  klasa AH1  
1.9  Prisustvo flore  klasa AK1  

1.10  Prisustvo faune  klasa AL1  
1.11  Elektromagnetni, elektrostatiĉki ili jonizujući uticaji. 

Niskofrekventne elektromagnetske pojave (kondicione, ili 
zraĉeće)  

klasa AM1  

1.12  Sunĉevo zraĉenje  klasa AN1  
1.13  Seizmiĉki uticaji  klasa AP1  
1.14  Atmosfersko praţ njenje  klasa AQ2  
1.15  Kretanje vazduha  klasa AR1  
1.16  Vetar  klasa AS1  

2.  B KORIŠĆENJE   
2.1  Sposobnost osoba  klasa BA1, BA4, BA5  
2.2  Elektriĉna otpornost ljudskog tela  klasa BB1  
2.3  Dodir osoba sa potencijalom zemlje  klasa BC2  
2.4  Uslovi za evakuaciju u sluĉaju hitnosti  klasa BD3 
2.5  Priroda materijala koji se proizvode ili skladište  klasa BE1 

3.  C KONSTRUKCIJA OBJEKTA – ZGRADE   
3.1  Materijal  klasa CA1  
3.2  Projekat zgrade  klasa CB1  

4.  USAGLAŠENOST OPREME   

4.1  PredviĊena oprema nema štetno dejstvo na drugu elektriĉnu opremu u smislu pogoršanja 
napajanja.  

5.  ODRŢAVANJE   
5.1  Potrebni su periodiĉni pregledi i popravke od strane struĉnih lica.  

 

NAPAJANJE OBJEKATA I MERENJE ELEKTRIĈNE ENERGIJE 

Napajanje objekta predviĊeno je iz novoprojektovane trafo-stanice 10/0,4 kV, 3x1000kVA (TS), koja je 
smeštena u prizemlju objekta na nivou Lavel 00 na uglu istoĉne  i severne tribine. Prikljuĉni kabl na mreţ u 
10kV se vodi u kablovskoj kanalizaciji od zelene površine do elektro postrojenja trafostanice. U zelenoj 
površini predviĊa se kablovsko okno dimenzija 2,5x2,5x2,5m, a do trafostanice, ispod kolovoza i parkinga, 
postavljaju se 4 cevi Ø100mm. 

Merenje utrošene elektro energije svih instalacija u kompleksu će se obavljati na strani srednjeg napona 
10kV. Orman merne grupe se smešta u prostoriji TS i biće izraĊen prema Internim standardima EPS 
Distribucije.  

Na prekidaĉima NN postrojenja u trafostanici predviĊaju se merne jedinice Micrologic 5.0E ili odgovara ljući 
prema nabavljenom prekidaĉu. Obaveza je da merne jedinice imaju MODBUS RTU protokol, za 
povezivanje na BMS.  U glavnim razvodnim ormanima, GRO, postavljaju se kontrolna brojila u vidu mernih 
ureĊaja (po zahtevu investitora), koja mogu daljinski da se oĉitavaju (MODBUS RTU protokol) i tako pruţ e 
vlasniku objekta mogućnost taĉne naplate potrošene energije odnosno maksimalne jednovremene snage 
(za sve zakupce), ali i nadziranje potrošnje, po sistemima. Merenja su za prekidaĉe veće od 630A na 
samim prekidaĉima (Micrologic 5.0E), a za manje prekidaĉe predviĊena su Socomec merni ureĊaji tipa 
DIRIS Digiware. Sistem se sastoji od naponskog modula (jedan po elektro prostoriji u kojoj se vrši 
merenje), strujnog modula sa 3 ili 6 ulaza, po 3 strujna senzora na dovodima koji se mere i jednog 
multipoint displeja (preo koga je i veza za MODBUS RTU). Svi elementi se meĊusobno povezuju sa RS485 
kablom. 
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Bilans snaga objekta je: 

Potrošači
Jednovremena snaga 

P j  (kW)

Osvetljenje stadiona 250.0

Spoljašnje osvetljenje 30.0

Opšte osvetljenje, utičnice i izvodi 150.0

Multimedialna oprema, SKS, CCTV, 

kontrola pristupa, protivprovala i sl 180.0

Fast food - tehnologija 440.0

Borilačke veštine 60.0

Grejanje terena (elektro) 1,500.0

Klimatizacija i ventilacija 320.0

Ostalo 80.0

UKUPNO 3,010.0

Koeficijent nepoklapanja maksimuma 0.85

Ukupna jednovremena snaga 2,558.5

BILANS POTREBNE ELEKTRO SNAGE

 

 Instalisana snaga objekta je Pi = 4000kVA 

REZERVNI IZVORI NAPAJANJA (DEA) I SISTEM BESPREKIDNOG NAPAJANJA (UPS) 

Da bi se zadovoljili zahtevi iz UEFA Pravilnika, potrebno je predvideti dva automatska dizel elektriĉna 
agregata snage 1100kVA (880kW), 3x400/230V (DEA-1 i DEA-2), kontejnerskog tipa koja se predviĊaju na 
platou prizemlja.  

Bilans snaga DEA objekta je: 

Potrošači
Jednovremena snaga 

P j  (kW)

Osvetljenje stadiona 250.0

Spoljašnje osvetljenje 30.0

Opšte osvetljenje, utičnice i izvodi 50.0

Multimedialna oprema, SKS, CCTV, 

kontrola pristupa, protivprovala i sl 180.0

Grejanje terena (elektro) 1,500.0

Klimatizacija i ventilacija 80.0

Ostalo 30.0

UKUPNO 2,120.0

Koeficijent nepoklapanja maksimuma 0.80

Ukupna jednovremena snaga 1,696.0

BILANS POTREBNE ELEKTRO SNAGE DEA

 

 

DEA su povezani preko ATS-a sa analognim transformatorima i omogućavaju 100% rezervno napajanje 
svih potrošaĉa u objektu osim ureĊaja za hlaĊenje prostora i grejanja ulaznih platoa i silaznih rampi u 
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garaţ u. Ti ureĊaji se napajaju sa oba transformatora, direktno sa niskonaponskog postrojenja NN-TS3. 
HlaĊenje telekomunikacionih prostora (server soba) se napaja preko ATS-a, kao i ostali potrošaĉi. 
PredviĊen je poseban GRO-SS sa ATS-om za sigurnosne sisteme, napajan kablovima tipa NHXHX 
FE180/E90, sa       DEA-2. 

Dizel-elektriĉni agregati se STANDBY reţ imu. Rezervoar ugraĊen u postolje DEA od 930l, omogućava 
rezervno  napajanje potrošaĉa u trajanju od 6h.  DEA je kontejnerskoj izradi, sa svom potrebnom opremom 
za automatski start i ugraĊenim dnevnim rezervoarom goriva u postolju (pretakanje goriva iz cisterne sa 
nivoa prizemlja), opremom za probni kontrolni rad bez opterećenja, STOP tasterom, kontrolnim panelom 
KERYS za mogućnost daljinskog oĉitavanja parametara i upravljanja. PredviĊen agregat je sa zvuĉno 
izolovanim kućištem (kontejnerom), tipa  X1100C „SDMO“ ili sliĉan.   

Za potrebe opštih prostora, predviĊen je i centralni UPS- Sistem Besprekidnog Napajanja za napajanje 
radnih mesta opšteg karaktera (na pr. obezbeĊenje, novinarska radna mesta, TV sudio, VIP prostor, BMS-
a, opreme telekomunikacionih i signalnih instalacija,  i sl.).  

PredviĊen je UPS tipa „Socomec“ 80kVA, 3x400/230V, 50Hz sa baterijama za 15 min. autonomiju, u 
normalnom reţ imu rada, sa mogućnošću proširenja/dodavanja baterijske rezerve bez prekida rada UPS-a i 
potrošaĉa koji su povezani na UPS. Komunikacija UPS sistema: standardna oprema ukljuĉuje relejne 
kontakte i IP komunikaciju tipa ETHERNET / WEB-Server. PredviĊen je i nadzor za kontrolu preko BMS-a . 

Pomenuti potrošaĉi osim rezervnog izvora napajanja, napajaju se i kablovima NHXHX FE180/E90 0,6/1kV 
koji su u funkciji 90min. u sluĉaju poţ ara i prema Pravniku o tehniĉkim normativima za elektriĉne instalacije 
niskog napona, ĉlan 110, obezbeĊen je IT sistem zaštite, sa kontrolnikom izolacije i zvuĉnom i svetlosnom 
signalizacijom 1 stepena kvara. 

ELEKTROENERGETSKI RAZVOD 0,4 kV U OBJEKTU 

Unutar objekta predviĊen je: 

 Razvod glavnih napojnih kablova  

 Razvod ostalih instalacija 

- Instalacija napajanja tehnološke opreme  

- Instalacija napajanja komponenti telekomunikacionih sistema  

- Instalacija osvetljenja i prikljuĉnica u okviru tehniĉkih prostorija kao i u prostorima opšte namene 

- Instalacija napajanja termotehniĉkih instalacija  

- Instalacija napajanja instalacija vodovoda i kanalizacije   

- Instalacija napajanja pratećeg grejanja  

Razvod glavnih napojnih kablova 

Glavni razvod 0,4 kV predviĊen je preteţ no pomoću oklopljenog šinskog razvoda odgovarajućeg preseka 
odnosno struje, sa otcepnim kutijama, koji polazi od GRO. Prednost upotrebe šinskog razvoda se ogleda u 
većoj fleksibilnosti koju on pruţ a po pitanju budućih promena zakupaca, potrošaĉa i namene prostora, kao i 
bitnom smanjenju koliĉine napojnih kablova. 
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Šinski razvod se sastoji se od 5 aluminijumskih sabirnica (3P+N+PE), postavljenih u galvanizovanom 
metalnom kućištu. Šinski razvod se postavlja prvo horizontalno trasom u garaţ i do elektrosobe pojedinih 
jezgara, a zatim kroz vertikalne šahtove do zadnje etaţ e objekta. Na svakom šinskom razvodu se nalaze 
otcepne kutije za povezivanje spratnih razvodnih ormana. Prodori šinskog razvoda izmeĊu pojedinih zona 
(na pr. prolazima kroz ploĉe pojedinih etaţ a), biće obloţ en zaštitom E90, kako je pravilnikom zahtevano.  

PredviĊeni su šinski razvodi potrebne struje, a prema bilansu snaga sa oko 10% rezerve.  

Od NN-TS do GRO se polaţ u šinski razvodi. Na GRO i GRO-SS (sigurnosni sistemi)  predviĊa se ugradnja 
ATS (automatic transfer switch) na koje se povezuju i DEA-1 kablovima N2XH  i DEA-2 kablovima tipa 
NHXHX FE/E90. Za deo sigurnosnih sistema od TS do GRO-A2, sa koje se napajaju sigurnosni sistemi, 
polaţ u se kablovi tipa NHXHX FE180/E90 i preko posebnog ATS-a. Svi kablovi koji sluţ e za napajanje 
razvodnih ormana sigurnosnih sistema su takoĊe tipa NHXHX-J FE180/E90 odgovarajućeg preseka i vode 
se na odvojenim nosaĉima kablova sa oznakom E90. 

Razvod ostalih instalacija 

Sa šinskog razvoda sa otcepnih kutija vode se kablovi N2XH-J odgovarajućeg preseka ka lokalnim 
razvodnim ormanima. Ovi kablovi se polaţ u na nosaĉima kablova . 

Razvodni ormani 

Razvodni ormani u objektu su tipski testirani prema standardu IEC 61439 sa punim vratima u 
odgovarajućoj zaštiti. 

U okviru glavnih razvodnih ormana i glavnih spratnih razvodnih ormana se postavljaju automatski zaštitni 
prekidaĉi. Instalacioni zaštitni automatski prekidaĉi su „hot-swap“ odnosno izmenjivi bez iskljuĉenja ostalih 
potrošaĉa, ili glavnog prekidaĉa.  

 

PRIKLJUĈNICE I TEHNOLOŠKI POTROŠAĈI 

Instalacija prikljuĉnica, fiksnih i tehnoloških potrošaĉa predviĊena je u skladu sa namenom prostorija. 
PredviĊeno je podno elektro grejanje WC-a i ugostiteljstvu (food court), terena i cevi vodovoda, kanalizacije 
i hidrantske mreţ e. TakoĊe predviĊeno je grejanje slivnika na krovu  a koje se napaja i sa mreţ e. Sa 
ormana krova RO-RK napajaju se i izvodi za buduće reklame i druge ureĊaje na krovu objekta. Grejanje 
terena je predviĊeno sa rezervnim izvorom napajanja (DEA). Kontrola je preko senzora temperature i 
vlage, kao i sa BMS-a. 

INSTALACIJA OSVETLJENJA 

Elektriĉno osvetljenje – se predviĊa kao opšte, radno, sigurnosno i protivpaniĉno. 

Opšte i radno osvetljenje predviĊa se odgovarajućim svetiljkama sa LED izvorima svetla prema izboru 
projekta enterijera. PredviĊeni su sledeći nivoi osvetljenosti: 

Br. Prostori Minimalni nivo srednje 
osvetljenosti (lx) 

1 Garaţ a – parking prostor 75 
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2 Ulazi i svlaĉionice  400 

3 VIP i  kancelarijski prostor 400-500 

4 Stepeništa 150 

5 Tehniĉke prostorije 150 

6 Ostave, pomoćne prostorije 50 

7 Teren 2000 

8 TV studio 1500 

9 Sala za borilaĉke veštine 300 

 

Posebna paţ nja je poklonjena izboru tipa svetlosnog izvora (LED)  kada su u pitanju: njena efikasnost 
iskazana u lm/W, dug ţ ivotni vek (što doprinosi smanjenim troškovima za odrţ avanje) i vrednosti 
investicije. Garancija za sve svetiljke je min. 5 godina. 

Protivpaniĉno osvetljenje je deo sigurnosne rasvete, koji sluţ i za spreĉavanje panike i ljudima 
omogućava dolazak do mesta od kojeg se evakuacioni putevi jednoznaĉno prepoznaju. Protivpaniĉne 
svetiljke su u pripravnom spoju i u sluĉaju nestanka napajanja imaju ugraĊene NiCd baterije za autonomni 
rad u trajanju od 3h. Protivpaniĉno osvetljenje je predviĊeno takoĊe sa LED izvorima svetla, sa 
odgovarajućim natpisima i piktogramima, koje se postavljaju na putevima evakuacije iz objekta.  

Kablovi instalacije protivpaniĉnog osvetljenja su predviĊeni tipa i N2XH-J 5x1.5 mm2, sa daljinskom 
kontrolom sa posebnog sistema, koji nije povezan na BMS-a. Zbog velikog broja protivpaniĉnih svetiljki, 
potrebno je daljinsko kontrolisanje testiranje i povremeno praţ njenje baterija. 

Protivpaniĉno osvetljenje je u skladu sa odredbama standarda SRPS EN1838, SRPS EN 60598-2-22 i 
SRPS EN 50172.  

Svetiljke su u zaštiti IP40 i IP-42 za poslovni prostor i nadzemne komunikacije i IP65 za tehniĉke prostorije i garaţ u. 
RasporeĊene su tako da pokaţ u najkraći put za izlaz iz objekta. Ispunjen je zahtev da izbor i raspored ovih svetiljki 
mora osigurati nivo od 1 lx na koti poda za potrebu evakuacije iz objekta. Na svetiljkama se postavljaju standardne 
oznake za prikaz pravca puta evakuacije (oznake u zelenoj boji, sa natpisom "Izlaz" ili oznakom "strelica" u smeru 
evakuacije). Strujni krugovi u razvodnim ormanima se posebno obeleţ avaju. 
Spoljašnje osvetljenje je predviĊeno  u saradnji sa projektantom ureĊenja prostora i arhitektom. Za ulaze 
na parkinge (garaţ e), predviĊene su stubne svetiljke visine 8m. Kompletno spoljašnje osvetljenje se napaja 
sa ormana RO-SO, smeštenog u glavnoj elektro prostoriji. Na RO-SO predviĊena je RCD sklopka 
diferencijalne struje 300mA. Kablovi za napajanje spoljašnjeg osvetljenja koji se polaţ u u zemlju su tipa 
PP00, a u objektu tipa N2XH. Na spojevima te dve vrste kabla postavljaju se prikljuĉne kutije. PredviĊeni 
su izvodi za reklamne panoe postavljene ispred objekta. 
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INSTALACIJA ELEKTROMOTORNOG POGONA I AUTOMATIKE TERMOTEHNIĈKIH  INSTALACIJA 

Klimatizacija je predviĊena preko toplotnih pumpi i fan coil ureĊaja. Instalacija elektromotornog pogona i 
automatike, kao i centralnog sistema nadzora i upravljanja predviĊena je u skladu sa podacima iz 
mašinskog i projekta ViK. Upravljanje sistemima je lokalno i preko BMS-a. 

MERE ZAŠTITE OD ELEKTRIĈNOG UDARA 

Zaštita od elektriĉnog udara u skladu sa SRPS HD 60364-4-41 ostvaruje se: 

 zaštitom od direktnog dodira,  
 zaštitom od indirektnog dodira,  
 dopunskim izjednaĉenjem potencijala.   

Primenjeni sistem napajanja je TN-S raĉunajući od TS do krajnjeg potrošaĉa. Ovaj sistem ima kroz celi 
razvod od NN-TS odvojeni neutralni (N) i zaštitni (PE) provodnik.  Jedina direktno uzemljena taĉka 
(spojene N i  PE sabirnica) je u GRO preko kutije GSIP. Na pojedinim prikljuĉcima predviĊena je i dodatna 
zaštita sa RCD (FID) ureĊajima. 

Zaštita od direktnog dodira je ostvarena opremom, koja konstrukcijom i zaštitnim izolovanjem, spreĉava 
svaki dodir delova pod naponom.  

Zaštita od indirektnog dodira je ostvarena automatskim iskljuĉenjem napajanja, koje u sluĉaju kvara na 
izolaciji, spreĉava nastajanje napona dodira, koji veliĉinom ili trajanjem moţ e predstavljati opasnost. 

Za ostvarenje zaštite je predviĊeno: 

 primena posebnog zaštitnog provodnika koji povezuje izloţ ene provodne delove pokretne i 
nepokretne opreme, napajane sa elektroinstalacije,  

 niskonaponski visokouĉinski osiguraĉi tip NV,  
 automatski zaštitni prekidaĉi 

U svim sanitarnim ĉvorovima izvršeno je povezivanje metalnih delova opreme sa vodom N2XH-J 1x4 mm2 
na uzemljivaĉke kutije koje se vezuju na "PE" sabirnicu RT kablom N2XH-J 1x6mm2. "PE" sabirnice su 
posebnim ţ ilama ("Y" ili „J“) spojene na zaštitnu šinu GRO, a ova preko GSIP na uzemljivaĉ.  

Metalne cevi grejanja i vodovoda, voĊice lifta, nosaĉi kablova, ventilacioni kanali, ormani 
telekomunikacionih i signalnih  instalacija itd. biće, uz pomoć odgovarajućeg spojnog pribora i provodnika 
ţ uto-zelene boje ili trake Fe/Zn 25x4 mm, povezani na instalaciju za izjednaĉenje potencijala. 

UZEMLJIVAĈ 

Kao uzemljivaĉ objekta predviĊen je temeljni uzemljivaĉ izveden trakom Fe/Zn 25x4 mm i vaen za 
armaturu na svaka 2m. Ovo je ujedno i uzemljivaĉ gromobranske instalacije. 

Traka se polaţ e u temelju, ispod hidroizolacije, u mršavom betonu, tako da ispod nje bude min. 5cm 
betona. Traka se povezuje sa armaturom šipova i stubova. 

Sa temeljnog uzemljivaĉa prave se izvodi od Fe/Zn trake 25x4mm za povezivanje: spustova gromobranske 
instalacije, sabirnica za izjednaĉenje potencijala, uzemljenje trafostanice, hidrostanice, pumpne stanice, 
sprinkler podstanice, itd. 
Izvodi trake za prikljuĉak gromobranskih spustova predviĊeni su kroz stub do mernih spojeva. 
UraĊen je potrebni proraĉun i pokazano je da usvojeni uzemljivaĉ objekta u svemu zadovoljava propise. 
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ZAŠTITA OD ATMOSFERSKOG PRAŢNJENJA – GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

Pod zaštitom od atmosferskog praţ njenja, u ovom projektu su obuhvaćene: 
Spoljašnja gromobranska instalacija 
Unutrašnja gromobranska instalacija 

 

Spoljašnja gromobranska instalacija 

Gromobranska instalacija uraĊena je na osnovu Pravilnika o tehniĉkim normativima za zaštitu objekata od 
atmosferskog praţ njenja, "Sluţ beni list SRJ" br. 11/96, i srpskih standarda SRPS EN 62305-1:2016/AC:2018, 
SRPS EN 62305-2:2013, SRPS EN 62305-3:2013 i SRPS EN 62305-4:2013/AC:2018. 

Ovim projektom predviĊena je ugradnja gromobranske instalacije sa mreţ om provodnika - klasiĉna 
gromobranska instalacija. Prihvatni sistem je okrugli aluminijumski provodnik Ø10mm na odgovarajućim 
nosaĉima, kao i odvodi (spustevi) do ispitnog - mernog mesta na AB stubovima na visini 1,8m od kote terena, 
a od merno g spoja do temeljnog uzemljivaĉa predviĊena je traka Fe/Zn 25x4mm.  

Na osnovu proraĉuna izbora nivoa zaštite  (DATOG U PRILOGU) zakljuĉujemo da posmatrani objekat treba 
da ima I nivo zaštite sa dodatnim merama. 

Širina okaca mreţ e prihvatnog voda je manja od propisane širine od 5m, a srednje rastojanje izmeĊu spusnih 
provodnika je manje od 10m. Koriste se i prirodni elementi metalne krovne konstrukcije i nosaĉa reflektora za 
osvetljenje terena. Spusni provodnici se polaţ u u betonskoj konstrukciji objekta, a rastavna mesta (merni spoj) 
se postavljaju na povuĉenom spratu  na mestima koja moraju biti pristupaĉna. Uzemljivaĉ je predviĊen kao 
temeljni. U donjoj zoni temelja polaţ e se traka Fe/Zn 25x4mm i vari za armaturu temelja.  

Po završetku izvoĊenja gromobranske instalacije potrebno je izvršiti merenje prelaznog otpora uzemljivaĉa, a 
na svakom ispitnom - rastavnom  mestu gromobranskog spusnog provodnika, što će sluţ iti kao poĉetni 
podatak za odrţ avanje sistema uzemljenja gromobranske instalacije. 

IzvoĊaĉ radova i korisnik duţ ni su u svemu poštovati odredbe Pravilnika o tehniĉkim normativima za zaštitu 
objekata od atmosferskog praţ njenja ("Sluţ beni list SRJ" br. 11/96) i srpskim standardima za gromobransku 
instalaciju. 

Unutrašnja gromobranska instalacija 

Pod ovim merama zaštite spada zaštita elektriĉne opreme i ureĊaja prikljuĉenih na elektriĉnu instalaciju od 
atmosferskog praţ njenja.  

U okviru glavnih razvodnih ormana objekta su predviĊeni odgovarajući ureĊaji za zaštitu od prenapona - 
odvodnici prenapona Klase I . 

S obzirom na prisustvo velikog broja osetljive raĉunarske opreme, u svim razvodnim ormanima spratova su 
predviĊeni ureĊaji za zaštitu od prenapona – odvodnici prenapona odgovarajućih karakteristika – Klase II.  

Unutrašnje metalne mase su spojene preko glavne zaštitne sabirnice na temeljni uzemljivaĉ objekta. 
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ZAŠTITNE MERE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA  

PO PITANJU ZAŠTITE OD POŢARA 

Prodori instalacija kroz poţarnu  prepreku  

Pri prolazu elektro instalacija kroz poţ arnu prepreku predviĊeno je popunjavanje eventualnih zazora 
odgovarajućim materijalom, koji sa poţ arnom preprekom ĉini kompaktnu celinu sa aspekta traţ ene 
otpornosti na poţ ar od 180, 120 i 90 minuta (kroz zid), 120 i 90 minuta (kroz meĊuspratnu konstrukciju) sa 
odgovarajućim atestom. Ovaj materijal (za popunjavanje zazora i premazivanje elektro kablova) je tipa 
poţ arno otporne mase traţ enih karakteristika. 

Zaštita od prenošenja poţara putem kablova 

Prolazi napojnih kablova kroz protivpoţ arne zidove protivpoţ arno se štite zaptivanjem otvora u poţ arnom 
zidu atestiranim protivpoţ arnim materijalima i premazima sa obe strane, vatrootpornosti 90min. 

Spreĉavanje širenje poţ ara kroz i iz centralne usponske vertikale u ostali deo objekta se vrši tako da se svi 
otvori, nakon provlaĉenja kablova zaptivaju materijalom otpornim na poţ ar. 

Za materijal koji se primenjuje kao zaštita od širenja poţ ara potrebno je pribaviti atest kojim se pokazuje 
njegova otpornost prema gorenju.  

TakoĊe, vertikalni šahtovi za instalacije se izvode zidovima vatrootpornosti minimum 90 minuta, sa vratima na 
šahtovima vatrootpornosti minimum 90 minuta u skladu sa ĉl. 43 Pravilnika o tehniĉkim normativima za zaštitu visokih 
objekata od poţ ara (""Sluţ beni glasniku RS", br. 80/2015 i 67/2018). 
Šinski razvod se zaštićuje protivpoţ arnom barijerom na prolazu kroz konstrukciju izmeĊu posebnih protivpoţ arnih 
zona i sektora. Sve elektro prostorije na obezbeĊene su PP zidovima i PP vratima potrebne vatrootpornosti.  Na taj 
naĉin su sve elektro prostorije posebna zona. To je sve definisano PP elaboratom. 
Kablovi i provodnici instalacije prikljuĉnica, fiksnih i tehnoloških potrošaĉa polaţ u se na nosaĉima kablova 
u plafonu, delom u cevima u zidovima, a delom vidno na obujmicama u tehniĉkim prostorijama. Svi kablovi 
su tipa N2XH („halogen free“ odnosno sa izolacijom koja ne širi poţ ar i ne ispušta otrovne gasove)  sa 
odgovarajućim brojem ţ ila i preseka . Sigurnosni sistemi se napajaju kablovima tipa NHXHX FE180/E90, 
koji su otporni na poţ ar odnosno ostaju u funkciji i pri poţ aru 90min. 

Svi materijali, konstrukcije, instalacije i oprema i ureĊaji koji se koriste u cilju zaštite objekata od poţ ara 
moraju imati vaţ eće isprave o usaglašenosti, pojedinaĉne sertifikate kojima se dokazuje kvalitet ugraĊenog 
materijala i opreme (deklaracije proizvoĊaĉa), odnosno izvršenih radova (struĉni nalazi i dr.), kao i posebni 
sertifikati koje izdaju imenovana tela, a odnose se na ispravnost odgovarajućih sistema instalacija i 
opreme.  

Neophodno je pribaviti:   

- Zapisnik o pregledu, merenju i ispitivanju elektriĉnih instalacija objekta u skladu sa Pravilnikom o 
tehniĉkim normativima za elektriĉne instalacije niskog napona (“Sl. list SFRJ”, br. 53/88, 42/88 i 28/95).   

- Elektriĉna oprema i kablovska instalacija na koju se primenjuje Pravilnik o  

elektriĉnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odreĊenih granica napona („Sl glasnik RS“, br. 
13/2010), potrebno je da poseduju Potvrdu o usaglašenosti izdatu od strane Imenovanog tela u Srbiji 
kojom se potvrĊuje usaglašenost elektriĉne opreme i kablova sa zahtevima navedenog pravilnika.   
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- Potvrda o usaglašenosti izdatu od strane Imenovanog tela u Srbiji za ugraĊene elektriĉne kablove 
(prenos poţ ara) prema grupi standarda SRPS EN 60332 ( npr: za kablove tipa NHXHX, N2XH i dr.).   

- Potvrda o usaglašenosti izdatu od strane Imenovanog tela u Srbiji za ugraĊene elektriĉne kablove 
(sadrţ aj halogen gasa) prema standardu SRPS EN 60754-1 ( npr: za kablove tipa NHXHX, N2XH i dr.).   

Potvrda o usaglašenosti izdatu od strane Imenovanog tela u Srbiji za ugraĊene elektriĉne kablove (emisija 
dima) prema standardu SRPS EN 61034-2 ( npr: za kablove tipa NHXHX, N2XH i dr.).   

- Deklaracija o usaglašenosti od proizvoĊaĉa za ugraĊeni elektriĉni razvod i opremu (funkcionalni integritet) 
prema grupi standarda IEC 60331 i DIN 4102-12 - Fire behaviour of building materials and elements - Part 
12: Fire resistance of electric cable systems required to maintain circuit integrity – Requirements and 
testing (za elektriĉni razvod tipa FE180/E90).   

- Sertifikat o otpornosti prema poţ aru negorivih materijala za zaptivanje prodora instalacija na granici 
poţ arnog sektora u skladu sa standardom SRPS U.J1.090 na osnovu Pravilnika o obaveznom atestiranju 
elemenata tipskih graĊevinskih konstrukcija na otpornost prema poţ aru i o uslovima koje moraju 
ispunjavati organizacije udruţ enog rada ovlašćene za testiranje tih proizvoda („Sl. list SFRJ“ br. 24/90) 
izdatim od strane imenovanog tela.   

ZAKLJUĈAK 

Sve osvetljenje su projektovane i moraju se izvesti prema vaţ ećim tehniĉkim propisima i SRPS 
standardima, a u skladu sa elektroenergetskim uslovima EPS Distribucija. 

SPISAK KORIŠĆENIH PROPISA, STANDARDA I NORMATIVA 

1. Zakon o planiranju i izgradnji („‟Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US, odluka US 
68/2013 i 132/2014 i145/14,  rešenje US 58/2013 - 54/2013-11 i 83/2018 ) 

2. Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu  ("Sl. glasnik RS", br. 101/05, 91/15); 
3. Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“ br. 44/10, 60/13 i 62/14)  
4. Zakon o zaštiti od poţ ara („‟Sl. glasnik RS‟‟ 111/2009, 20/2015); 
5. Zakon o standardizaciji („‟Sl. glasnik RS‟‟ 36/09 i 46/15) 
6. Zakon o tehniĉkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („‟Sl. glasnik RS‟‟ 36/09) 
7. Zakon o akreditaciji („‟Sl. glasnik RS‟‟ 73/10) 
8. Zakon o zaštiti ţ ivotne sredine („‟Sl. Glasnik RS‟‟ br.6/91, 53, 95, 48/94 i 135/04, 26/2009, 72/2009);  
9. Pravilnika o sadrţ ini, naĉinu i postupku 

izrade i naĉin vršenja kontrole tehniĉke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluţ beni 
glasnik RS”, br. 72/2018) 

10. Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva elektriĉne struje u objektima namenjenim za 
rad, radni prostor i na gradilištu („„Sl. Glasnik SRS„„ br. 21/89);  

11. Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureĊaja od poţ ara („‟Sl. List 
SFRJ‟‟ br. 74/90); 

12. Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu visokih objekata od poţ ara („Sl.glasnik br. 80/2015, 67/2017 i 
103/2018). 

13. Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreţ a i pripadajućih transformatorskih 
stanica ("Sl. list SFRJ", br. 13/78 i 37/95); 

14. Pravilnik o tehniĉkim normativima za elektriĉne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88, 
54/88, 28/95); 

15. Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskih praţ njenja ("Sl.list SFRJ", 
br.11/96); 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  

Telefoni : +381 11 245 8753 ; + 381 11 245 5862  ; fax +382 11 245 4577 ; e mail:office@synthesisengineering.rs , 

                                                MB 20796499 ; PIB 107409476 ; Banca Intesa AD i Erste Bank AD 

 

16. Pravilnik o elektriĉnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odreĊenih granica napona („‟Sl. 
Glasnik RS„„ br. 13/10); 

17. Pravilnik o sadrţ ini, naĉinu i  postupku izrade i naĉina vršenja kontrole tehniĉke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekta („„Sl. Glasnik RS„„ br. 23/15, 77/15, 58/16. 96/16. 67/17); 

18. Uredba o naĉinu sprovoĊenja ocenjivanja usaglašenosti, sadrţ aju isprave o usaglašenosti, kao i  
obliku izgledu i sadrţ aju znaka usaglašenosti („‟Sl. Glasnik RS‟‟, br. 98/09); 

19. Pravilnik o tehniĉkim normativima za elektriĉne instalacije niskog napona („Sl. list SFRJ“ br. 53/88, 54/88 i 
28/95) 

20. Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“ br. 101/2005) 
21. Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog praţ njenja („Sl. list SRJ“ br. 11/96) 
22. Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreţ a i pripadajućih transformatorskim stanica 

(Sl. list SFRJ br. 13/78 i 37/95) 
23. Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureĊaja od poţ ara. (Sl. list SFRJ 

br. 74/90) 
24. Pravilnik o tehnickim normativima za zaštitu od poţ ara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne 

namene („Sl. glasnik RS“ br. 22/2019) 
25. SRPS HD 529:1195 – Stepen zaštite elektriĉne opreme ostvaren pomoću zaštitnih kućišta. Klasifikacija  

oznaĉavanja i tipska ispitivanja 
26. SRPS HD  193 S2:2011 - Opsezi napona 
27. SRPS HD 60364-1:2012– Elektriĉne  instalacije niskog napona – Opšte karakteristike i klasifikacije  
28. SRPS HD 60364-4-41:2012 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Zaštita od elektriĉnog udara 
29. SRPS HD 60364-4-42:2012/A1:2015 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Zaštita od toplotnog 

dejstva 
30. SRPS HD 60364-4-43:2012 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Zaštita od prekomernih struja 
31. SRPS HD 60364-4-443:2012 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Zaštita od naponskih smetnji i 

elektromagnetskih smetnji – Zaštita od prenapona atmosferskog porekla ili usled rasklapanja 
32. SRPS HD 60364-5-51:2012/A11:2014 – Elektriĉne instalacije u zgradama – Izbor i postavljanje 

elektriĉne opreme – Opšta pravila  
33. SRPS HD 60364-5-52:2012 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Izbor i postavljanje elektriĉne 

opreme – Elektriĉni razvod  
34. SRPS HD 60364-5-53:2016 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Izbor i postavljanje elektriĉne 

opreme – Rasklopne aparature  
35. SRPS HD 60364-5-54:2012 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Izbor i postavljanje elektriĉne 

opreme – Uzemljenja i zaštitni provodnici 
36. SRPS HD 60364-5-55:2012 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Izbor i postavljanje elektriĉne 

opreme – Svetiljke i instalacije za osvetljenje  
37. SRPS HD 60364-5-559:2013 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Izbor i postavljanje elektriĉne 

opreme – Ostala oprema  
38. SRPS HD 60364-5-56:2012/A11:2014 – Elektriĉne  instalacije niskog napona – Izbor i postavljanje 

elektriĉne opreme – Sigurnosni sistemi  
39. SRPS N.B2.751:1988 – Elektriĉne instalacije u zgradama – Zahtevi za sigurnost - Izbor i mera zaštite 

od elektriĉnog udara u zavisnosti od spoljašnjih uticaja u posebnim uslovima 
40. SRPS HD 60364-7-701:2012 – Elektriĉne instalacije niskog napona – Zahtevi za specijalne instalacije 

ili lokacije – Lokacije koje sadrţ e kadu ili tuš  
41. SRPS HD 60364-7-704:2012/AC:2018 – Elektriĉne instalacije niskog napona – Zahtevi za specijalne 

instalacije ili lokacije – Lokacije na gradilištima i mestima rušenja  
42. SRPS HD 60364-7-753:2015 – Elektriĉne instalacije niskog napona – Zahtevi za specijalne instalacije 

ili lokacije – Kablovi za grejanje i ugraĊeni sistemi za grejanje  
43. SRPS EN 60079-14:2010 – Eksplozivne atmosfere – Deo 14: Projektovane, izbor i postavljanje 

elektriĉnih instalacija 
44. SRPS EN 62305-1:2016/AC:2018 – Zaštita od atmosferskog praţ njenja - Opšti uslovi 
45. SRPS EN 62305-2:2013 – Zaštita od atmosferskog praţ njenja – Upravljanje rizikom  
46. SRPS EN 62305-3:2013 – Zaštita od atmosferskog praţ njenja – Fiziĉko oštećenje objekat i opasnost 
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za ţ ivot  
47. SRPS EN 62305-4:2013/AC:2018 – Zaštita od atmosferskog praţ njenja – Elektriĉni i elektronski 

sistemi u objektima  
48. SRPS EN 60445:2012 – Osnovni i sigurnosni principi za interfejs ĉovek-mašina, oznaĉavanje I 

identifikacija - Identifikacija prikljuĉaka opreme I krajeva provodnika 
49. SRPS EN 1838 : 2014 – Sigurnosno osvetljenje 
50. SRPS EN-60598-2-22 : 2015 – Svetiljke za osvetljenje u hitnim sluĉajevima 
51. SRPS EN 50172: 2012 – Sistemi osvetljenja za evakuaciju u hitnim sluĉajevima. 

 
 
     
OSVETLJENJE TERENA 

 
Predmetni stadion je projektovan u skladu sa pravilnikom UEFA i spada u kategoriju 4. Iz ovog pravilnika je 
zadati najviši nivo osvetljenja klasa B prema UEFA Stadium Lighting Guide 2016. Na fudbalskom stadionu 
dimenzije 105 duţ ine i 68m širine u 96 proraĉunskih taĉaka (12x8) potrebno je ispuniti sledeće zahteve: 
- Srednji nivo horizontalne osvetljenosti veći od 1400 luksa 
- Uniformnost U1h >0.5 
- Uniformnost U1h >0.7 
- Srednji nivo vertikalne osvetljenosti (0°) veći od 1000 luksa, minimum 600 luksa 
- Uniformnost U1v-0° >0.4 
- Uniformnost U1v-0 >0.5 
- Srednji nivo vertikalne osvetljenosti (90°) veći od 1000 luksa, minimum 600 luksa 
- Uniformnost U1v-90° >0.4 
- Uniformnost U1v-90 >0.5 
- Srednji nivo vertikalne osvetljenosti (180°) veći od 1000 luksa, minimum 600 luksa 
- Uniformnost U1v-180° >0.4 
- Uniformnost U1v-180 >0.5 
- Srednji nivo vertikalne osvetljenosti (270°) veći od 1000 luksa, minimum 600 luksa 
- Uniformnost U1v-270° >0.4 
- Uniformnost U1v-270 >0.5 
- Nivo intenziteta svetla u sluĉaju prekida napajanja mora da ostane u nivou horizontalne 
osvetljenosti od minimum 600 luksa i vertikalne 300 luksa u svakom pravcu. Što znaĉi da je potrebno 
predvideti agregatsko napajanje prema zahtevu za MCM. 
- Nivo blještanja GR<50 
 
Osvetljenje je koncipirano na ĉetiri stuba koja se nalaze u pravcu dijagonala stadiona udaljenosti 86 
metara. Visine svakog stuba su minimum 40.1 metar na koje je nadograĊena  noseća rešetka (korpa) na 
koju se montiraju reflektori. 
 
Prema projektu za funkcionalno osvetljenje stadiona predviĊeno je 5 reţ ima:  
- Nivo 1- Superliga / UEFA B; Eh ≥ 1400lx, Emin/Esr ≥ 0.7, Emin/Emax ≥ 0.5 
- Nivo 2 – UEFA C; Eh ≥ 1200lx, Emin/Esr ≥ 0.6, Emin/Emax ≥ 0.4 
- Nivo 3 – UEFA D; Eh ≥ 800lx, Emin/Esr ≥ 0.5, Emin/Emax ≥ 0.4 
- Nivo 4 – SRPS EN12193, class I / Takmiĉenje; Eh ≥ 500lx, Emin/Esr ≥ 0.7 
- Nivo 5 – SRPS EN12193, class II / Trening; Eh ≥ 200lx, Emin/Esr ≥ 0.5 
Funkcionalno osvetljenje stadiona predviĊeno je LED reflektorima ,,BUCK'' TANGRAM HB12 4 21 - 
1.05A/10kV. Ukupan broj predviĊenih reflektora na 4 stuba je 320 komada (4 x 80). Svaki reflektor je 
instalisane snage 632 W, što znaĉi da je za funkcionalno osvetljenje stadiona potrebno predvideti snagu 
202 kW. Za agregatsko napajanje prevideti snagu od 100kW. 
Opis reflektora: 
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LED REFLEKTOR – TANGRAM HB12 RS 4 21 - 1.05A/10KV ,,ili odgovarajuće''. ProizvoĊaĉ BUCK.  
 
1. KUĆIŠTE: 
- Materijal kućišta je izraĊeno od kombinacije aluminijuskih ekstrudiranih profila i lima. 
- Konstrukcija kućišta je modularnog tipa, podeljeno u dva dela, gde je optiĉki deo sa modulima, 
optikom i hladnjakom odvojen termiĉkom vazdušnom barijerom od prostora gde stoji predspojni ureĊaj 
(drajver). 
- Svetiljka je obraĊena u završnoj obradi sivom sitnostrukturnom bojom dodatno zaštićena 
konverzionim premazom koji obezbeĊuje potpunu zaštitu od UV zraĉenja i korozije. 
 
2. SOĈIVA: 
- soĉiva proizvoĊaĉa LEDIL, tip HB-2X2-RS (kod C14541)  
- simetriĉna uskosnopna – 13° 
- Materijal: PMMA otporna na visoke temperature i UV zrake. 
- Propusnost LOR=93.07% 
- Kompatibilna soĉiva ponuĊenom LED modulu: 
LEDIL: 
1. HB-2X2-W     kod C12361 
2. HB-2X2-RW    kod C14605 
3. HB-2X2-WW   kod C14606 
4. HB-2X2-M       kod C14607 
5. STRADA-2X2-CY  kod C13499  
 
3. STEPEN IP ZAŠTITE: IP66 (SRPS-EN 60598) 
 
4. NAPAJANjE: 
- Instalisana snaga 632W 
- Prikljuĉni napon 198 – 264VAC, 45-66Hz 
- Faktor snage: ≥0.99 
- Klasa II elektriĉne izolacije. 
- Izlazna struja je konstantna i moţ e se podešavati u opsegu od 0.5 do 1.05A 
 
5. IZVOR 
- LED modul proizvoĊaĉa TRIDONIC /RLE 
- Fluks izvora je 12 x 6195lm = 74340lm. 
- Efikasnost LED modula je 128lm/W. 
- LED moduli su univerzalnog tipa i odgovaraju sledećim familijama: 
1. Fortimo Fast Flex G4 DA/PHILIPS  
2. RLE / TRIDONIC  
3. WU-M-541/VOSSLOH- SCHWABE 
- Boja: 5000K 
- CRI ≥ 80 
 
6. MOGUĆNOSTI 
- Svetiljka ima mogućnost programiranja (podešavanja) konstantne 
      struje,tj. snage. 
- Svetiljka ima funkciju odrţ anja konstantnog fluksa tokom ţ ivotnog veka 
(CLO). 
- Svetiljka poseduje mogućnost reprogramiranja direktno na lokaciji montaţ e beţ iĉno i bez upotrebe 
alata 
- Pristup prostoru za predspojni pribor bez alata – ruĉno otvaranje otpuštanjem opruga. 
- Poseduje funkcije: AOC, Dynadimmer LITE, CLO LITE, 1-10V 
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7. ŢIVOTNI VEK: 
-  > 100 000h (L90B10) 
 
8. ZAŠTITE: 
- Zaštita od prekomerne temperature, preopterećenja, kratkog spoja. 
- Dodatna prenaponska zaštita 10kV proizvoĊaĉa Vossloh-Schwabe, tip SP230/10K (kod. 147230) 
 
9. AMBIJENTALNI TEMPERATURNI OPSEG RADA: 
- od -30°C do +55°C 
 
10. DODATNI PRIBOR: 
- Klema za brzo povezivanje na napon u stepenu IP66 zaštite 
- Nosaĉ sa uglom zakretanja u dve ose. 
 
11. DIMENZIJE: 
- 754 X 594 X 85 mm (širina x visina x dubina) 
 
12. DEKLARACIJE SERTIFIKATI I STANDARDI 
- Deklaracija usaglašenosti proizvoĊaĉa sa evropskim direktivama: LVD, EMC, Rohs, ErP,  CE znak. 
- Sertifikati atestirane laboratorije za IP prema standardu ISO/IEC 17025. Atestirana laboratorija: 
Institut za preventivu zaštitu na radu, protivpoţ arnu zaštitu i razvoj d.o.o. 
- Sertifikati: Sertifikat sistema menadţ menta kvalitetom ISO9001, sertifikat sistema upravljanja 
zaštite ţ ivotne sredine ISO14001, sertifikat sistem menadţ menta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu 
OHSAS18001, sertifikat sistem upravljanja energijom ISO50001 i sertifikat sistema menadţ menta 
bezbednošću informacija ISO27001. 
 
Projektom je predviĊeno upravljanje instalacijom osvetljenja na dva naĉina: 
DALjINSKI- preko SCADA sistema iz komandnog centra (KC) koji se nalazi u prostoriji na juţ noj tribini. 
Ovaj naĉin upravljanja je predviĊen za upotrebu instalacije u redovnoj funkciji stadiona. 
LOKALNO- sa lica mesta na svakom stubu u razvodnom ormanu. Ovaj naĉin upravljanja je predviĊen za 
upotrebu instalacije u posebnim okolnostima, kao što su radovi na odrţ avanju instalacije, kvar na sistemu 
daljinskog upravljanja i sl. TakoĊe je moguća upotreba i u redovnim okolnostima bez štetnih posledica za 
instalaciju. 
Na svakom stubu na vrhu predvideti po jednu signalnu svetiljku za obeleţa vanje prepreka u vazdušnom 
saobraćaju ,  tipa WETRA SLB-220 VAC, LED 3W, IP 67 - srednji intezitet svetla ,,ili odgovarajuća''. 
Montira se na vrhu reflektorske rešetke na stubu. 

odgovorni projektant 

Aleksandar Tanasković, die. 

 

 

TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE 

OPIS I NAMENA OBJEKTA  

 
Na zadatoj parceli objekat je projektovan sa tri nadzemne etaţ e sa tribinama za 8000 gledalaca i 
fudbalskim stadionom prema UEFA Pravilniku o stadionskoj infrastrukturi. 
PredviĊene su sledeće telekomunikacione i signalne instalacije i sistemi: 
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- Privodna TK infrastruktura  
- Unutrašnja elektronska komunikaciona mreţ a (EKM)  
-  Sistem videonadzora  
- Protivprovalni sistem 

- Videointerfonski sistem 
- SOS signalizacija 
-  Stabilini sistem za automatsku detekciju i dojavu poţ ara 
- Sistem kontrole pristupa 
- Sistem kontrole ulaska na stadion 
- Sistem za prijem i sinhronizaciju taĉnog vremena 
- Sistem ozvuĉenja i AV sistemi stadiona: 

o sistem opšteg razglasa, 
o sistem komentatorskih kabina, 
o sportski semafor, 
o audio/video sistem press sale, 
o digitalni sistem za oglašavanje 

 

PRIVODNA TK INFRASTRUKTURA 

Za potrebe prikljuĉenja objekta na javnu TK mreţ u predviĊa se realizacija privodne infrastrukture u okviru 
granica parcele (do regulacione linije). Za ove potrebe predviĊno je formiranje standardnog prikljuĉnog 
okna (PKO) dim. 0,6x0,6x1m. Pozicija istog predviĊena je u blizini regulacione linije, u zelenoj površini, 
orjentisano ka Bulevaru AVNOJ-a. Od PKO do pomoćne TK elekroprostorije u objektu predviĊa se 
postavljanje dve PVC cevi Ø100/110mm ispod pristupnih saobraćajnica i trotoara, a za potrebe provlaĉenja 
privodnih kablova izabranih TK i KDS provajdera. U okviru objekta, od mesta uvoda cevi do EKM prostorije 
predviĊa se postavljanje PNK regala dim. 200x60mm, za istu namenu. EKM prostorija okvirne površine 
14m2 locirana u blizini glavnog ulaza je namenjena za smeštanje opreme provajdera, odnosno za 
mogućnost montaţ e prikljuĉnih ormana TK i KDS provajdera za terminaciju privodnih kablova i montaţ u 
potrebne komunikacione opreme. U okviru iste prostorije, planirano je i postavljanje glavnih koncentracija 
EKM-a objekata - BD i Gro-KDS ormana.  

Ostvarivanje direktnog pristupa svim telekomunikacionim servisima (brzi pristup internetu, IPTV i VoIP) 
planirana je na bazi FTTB/FTTH arhitekture, koristeći kablove sa singlmodnim optiĉkim vlaknima tipa SM 
FO nx9/125µm OS2 (G.657.A). Za povezivanje objekta na javnu TK infrastrukturu, a za tehnološke potrebe 
samog stadiona predviĊa se realizacija dva linka u redudantnom modu sa kapacitetom od minimum 1Gbps 
simetriĉno. Obzirom da se u okviru stadiona predviĊa i veći broj lokala za iznajmljivanje, predviĊa se 
direktna konekcija ovih lokala ka javnoj TK infrastrukturi i to na bazi GPON tehnologije i distribucije KDS 
signala bazirane na DOCSIS 3.1 standardu. U skladu sa zakonom o elektronskim komunikacijama 
(Sluţ beni glasnik R.Srbije br. 44/2010 izm. br.62/2014) unutrašnja EKM instalacija i privodna infrastruktura 
u granicama parcele je obaveza investitora. U tom smislu galvne zgradne koncentracije BD i GRo-KDS 
predstavljanju taĉku razgraniĉenja izmeĊu unutrašnje EKM instalacije i privodne instalacije provajdera. 

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA MREŢA (EKM) 

U okviru objekta predviĊa se realizacija elektronske komunikacione mreţ e planirana na bazi pravilnika o 
tehniĉkim i drugim zahtevima za izgradnju EKM-a stambenih i poslovnih objekata (sl.gl. RS 123/12). EKM 
objedinjuje više telekomunikacionih podsistema u jednu korisniĉku mreţ u za pruţ anje svih vidova 
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telekomunikacionih usluga (ICT, BCT i CCCB). U okviru EKM-a objekta definisani su sledeći podsistemi:  
instalacija generiĉkog kablovskog sistema baziranog na standardima ISO/IEC 11801 i EN 50173-1 i 4 (GC-
ICT) i instalacije za prijem i distribuciju KDS signala bazirane na standardu EN 60728-1 (GC-BCT).  

 Generiĉki kablovski sistem (GC-ICT) - zasniva se na pasivnoj opremi koja treba da obezbedi prenos 
podataka, glasa i razliĉitih multimedijalnih sadrţ aja, odnosno realizaciju: LAN-a, pristupa javnoj TK mreţ i, 
Internet servisima i multimedijalnim uslugama (ICT servisi). Za centralnu koncentraciju u objektu predviĊa 
se glavni-zgradni distributivni rek (BD), realizovan kao samostojeći 19" rek min. dim. 800x800mm 42U. Isti 
je lociran u EKM prostoriji i namenjen je za terminaciju vertikalnog (magistralnog) kablovskog razvoda do 
lokalnih FD koncetracija i optiĉkog kablovskog razvoda do HD koncentracija lokala. Topologija 
magistralnog razvoda (BD-FD) je planirana u strukturi zvezde i realizacijom putem multimodnih optiĉkih 
kabova tipa MM FO nx50/125 µm OM4 LSHF. Istom topologijom predviĊeno je i povezivanje HD 
koncentracija lokala, sa singlmodnim optiĉkim kablovima tipa SM FO 2x9/125 µm OS2 (G.657.A), a za 
mogućnost realizacije GPON tehnologije i ostvarivanja direktnih linkova ka Telekomu. Na ovaj naĉin 
zakupci lokala mogu direktno bez posredovanja uprave stadiona da ugovaraju svoje TK servise sa 
izabranim provajderom. 

FD koncentracije se realizuju kao 19" nazidni rekovi kapaciteta 18U. Isti su locirani u 4 pomoćne 
elektroprostorije slabe struje (elektro prostorije w.018, w.019, e.04 i e.05).  Lokacije ovih prostorija su 
predviĊene u "uglovima" stadiona, tako da ravnomerno pokrivaju prostor celog objekta i zadovoljavaju 
uslove kablovskih duţ ina prema ISO/ IEC 11801 standardu za horizontalni kablovski razvod. HD 
koncentacije su predviĊene za realizaciju u lokalima, a izvode se u vidu 10" rekova. Na ovim rekovima 
predviĊena je terminacija horizontalnog kablovskog razvoda lokala baziranog na F/FTP cat.7 kablovima i 
STP RJ45 cat.6A konektorskim modulima. Po svakom lokalu predviĊa se minimalno 4 RJ45 porta. 

Horizontalni kablovski razvod za tehnološke potrebe stadiona predviĊa se takoĊe sa  F/FTP cat.7 
kablovima i STP RJ45 cat.6A konektorskim modulima. Daljom projektnom dokumentacijom i na bazi 
detaljnih tehnoloških zahteva utvrdi će se taĉan broj portova u svim prostorijama: kancelarije, TV studija, 
komentatorske pozicije, kontrolna soba, doping kontrole, press konferencije, prostorije za izveštaĉe, 
fotoreportere i sl. Generalno, primenjuje se pravilo da treba obezbediti 2 x RJ45 konektora po radnom 
mestu. Za potrebe ostvarivanja beţ iĉne konekcije (WLAN) u okviru sluţ benih prostora stadiona, potrebno 
je obezbediti 2RJ45 porta po jednom WiFi AP ureĊaju. Dispozicija ureĊaja treba da obezbedi punu 
pokrivenost svih sluţ benih i tehniĉkih prostora, okvirno sa radiusom pokrivanja do 25m po jednom AP 
ureĊaju.  

 Instalacija za prijem i distribuciju KDS RTV signala (GC-BCT) – za potrebe prikljuĉenja objekta na 
KDS infrastrukturu izabranih operatera, u EKM  prostoriji na nivou prizemlja predviĊa se instalacija glavnog 
razvodnog orman GRo-KDS. U okviru ovog ormana predviĊa se terminacja svih kablova magistralnog 
kablovskog razvoda od lokalnih koncentracija u objektu i  kablovskog razvoda od lokala. Na taj naĉin glavni 
razvodni orman predstavlja distributivnu BCT taĉku objekta. Za potrebe prikljuĉenja objekta na spoljnu 
infrastrukturu KDS provajdera u istom prostoru obezbeĊen je deo za smeštanje opreme provajdera. Za 
opciono napajanje pojaĉavaĉa u okviru glavnog ormana se predviĊa poseban elektroenergetski prikljuĉak 
sa mreţ e 230V/50Hz na posebnom strujnom kolu sa osiguraĉem od 10A.  

Unutrašnja kablovska infrastruktura deli se na distributivni sistem za potrebe sluţ benih prostora stadiona i 
instalaciju za direktnu vezu lokala sa izabranim KDS provajderima. U tom smislu u objektu se predviĊa 
postavljanje dodatnih lokalnih razvodnih ormana KDS-a za potrebe pokrivanja udaljenih sluţ benih 
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prostorija. U istim se planira postavljanje razdelnika odgovarajućih kapaciteta i eventualno disributivnih 
pojaĉavaĉa. Magistralni razvod od GRo-KDS-a do lokalnih Ro-KDS ormana realizovaće se u topologiji 
zvezde sa kablovima tipa RG11. Horizontalni razvod od Ro-KDS ormana do RTV prikljuĉnica sa kablovima 
tipa RG6. RTV prikljuĉnice u vidu BNC ili F konektorskih modula predviĊaju se u pojedinim kancelarijama, 
svlaĉionicama, prostorijama za izveštaĉe i fotoreportere, kontrolnoj sobi, TV studija, VIP zonama i sl. 
Taĉna dispozicija utiĉnica razradiće se u narednoj projektnoj dokumentaciji. 

Za potrebe prikljuĉenja lokala na KDS mreţ u provajdera, predviĊa se direktna konekcija od glavnog 
ormana Gro-KDS do svakog multimedijalnog HD ormana u lokalima. Obzirom da se na ovaj naĉin realizuje 
topologija u strukturi zvezde, omogućava se realizacija distribucije KDS signala od razliĉitih KDS 
provajdera, to jest izbor i premošćenje realzovanog distributivnog sistema direktnim prespajanjem u okvuru 
GRo-KDS ormana. U okviru HD ormana privodni KDS kabl se terminiše na razdelniku smeštenom u okviru 
samog HD-a (fiksiran na poleĊini reka). Kapacitet ovih razdelinka odreĊuje se iz uslova broj utiĉnica u 
loklau +1. Dodatna grana razdelnika sluţ i za mogućnost prikljuĉenja kablovskog modema u okviru HD-a za 
realizaciju ICT servisa preko kablovskog provajdera. U svakom lokalu predviĊa se realizacija do dve RTV 
prikljuĉnice u vidu BNC ili F konektorskog modula. Topologija razvoda lokala je u zvezda strukturi i 
realizuje se sa koaksijalnim kablovima tipa RG6.  

Obziom da predviĊeni KDS sistem stadiona treba da obezbedi i realizaciju ICT usluga na bazi DOCSIS 3.1 
standarda (IP telefoniju, Internet servise, VoD servise, itd.), koji zahtevaju bidirekcionu komunikaciju, isti 
treba da bude izveden na naĉin da obezbedi dvosmerni prenos signala. 

SISTEM IP VIDEONADZORA 

Sistem videonadzora stadona predviĊa se u skladu sa zahtevanim standardima UEFA i Zakonu o 
privatnom obezbeĊenju („Sluţ beni glasnik RS”, br. 104/13 i 42/15). Isti se bazira na IP tehnologiji, ĉija 
realizacija treba da omogući podizanje sigurnosnog aspekta na samom stadionu, kao i u neposrednoj 
blizini objekta (perimertarski nadzor). Kamere sistema video nadzora koje su predviĊene u unutrašnjosti 
objekta treba minimalno da obezbede: nadzor svih ulaza u objekat,  nadzor glavnog ulaznog hola, sve 
pristupe tribinama i terenu, glavne komunikacije i mesta okupljanja, VIP zone, evakuacione izlaze, pristupe 
tehniĉkim prostorima, kontrolnoj sobi i sl. Video nadzorm posebno se pokrivju tribine i sam teren. Spoljnim 
video nadzorom omogućava se kontinualno praćenje perimetra objekta sa posebnim akcentom na sve 
ulaze i pristupe sa pešaĉkim barijerama (turnikete). 

U skladu sa bezbednosnim aspektom, predviĊa se postavljanje visoko kvalitetnih HD/FHD IP kolor i 
day/night kamera. Sve predviĊene IP kamere treba da su bazirane na open-source platformi i da 
podrţ avaju TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TSL, FTP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP v1 2c 3/MIB-II, NTP,ARP, 
DCHP protokole. Kamere takoĊe treba da podrţ avaju programsku nadogradnju („software upgrade“) ili 
unapreĊenje ugraĊenog programa („firmware upgrade“) posredstvom mreţ e, upotrebom FTP-a ili HTTP-a. 
Sve IP kamere na galvnim komunikacijama i ulazima, kao i kamere za pokrivanje tribina treba da poseduju 
video analitiĉke mogućnosti. Unutar objekta predviĊaju se  kamere u  DOME kućištu koje se montiraju na 
plafon ili zid. Za nadzor tribina i terena stadiona predviĊaju se visoko kvalitetne FHD/4K PTZ kamere. Iste 
kamere predviĊaju se i na kljuĉnim mestima perimetarskog nadzora (centralni pristupi stadionu za 
gledaoce i glavni sluţ beni pristup objektu). Za ostale kamere perimetarskog nadzora predviĊaju se fiksne 
kamere u box/tube ili dome kućištu za pokrivanje šire scene manje ugroţ enih pristupa objektu i uţ e scene 
ispred ulaza u objekat. Sve spoljne kamere predviĊaju se u odgovarajućoj IP zaštiti (minimum IP65). 
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Kamere koje mogu biti ugroţ ene vandalizmom predviĊene su sa antivandal karakteristikama (minimum 
IK8). 

Obzirom da se instalacioni deo sistema IP video nadzora realizuje kroz sistem strukturnog kabliranja (ICT-
SKS), sva kablovksa povezivanja i pripadajuće utiĉnice sa RJ45 konektorima za prikljuĉenje kamera treba 
predvideti delom projekta SKS-a, osnosno ICT-EKM-a kao generiĉkog podsistema. U tom smislu u 
ormanima FD i BD koncentracije, pored pasivne i aktivne opreme za ICT potrebe, predviĊa se postavljanje 
posebnog dela pasivne i aktivne opeme, namenjene IP video nadzoru.  

Aktivna mreţ na oprema na nivou jezgra (core) predviĊa se da bude realizovana sa L3 sviĉem sa Gigabit 
Ethernet SFP portovima. Lokacija istog predviĊa se u EKM prostoriji objekta. Za potrebe prikljuĉenje  i 
napajanja kamera predviĊaju se pristupni L2 24x1G PoE+ sviĉevi. Isti se lociraju u 19" rek ormanima FD 
Povezivanje core sviĉa sa pristupnim sviĉevima realzuje se sa MM FO nx50/125µm OM4 optiĉkim 
kablovima, koji se predviĊaju u okviru ICT (SKS) dela pasivne mreţ e objekta. Povezivanje NVR ureĊaja na 
L3 "core switch" takoĊe se predviĊa optiĉkim MM kablom uz primenu media konvertera. Napajanje svih 
kamera u sistemu ostvariće se direktno sa portova aktivne mreţ en opreme – L2 sviĉeva u skladu sa 
standardom - Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 1 i 2. Rezervno napajanje u sluĉju nestaka 
el.energije predviĊa se sa lokalnih ili centralnog UPS ureĊaja i dizel agregata. Opciono u zavisnosti od 
izbora PTZ kamera potrebno je obezbedtiti dodatni napojni izvod 230V 50MHz u sluĉaju da isti ne 
podrţ avanju napredne tehnologije PoE+ napajanja ili zahtevaju više snage od mogućnoti PoE sviĉeva. 
Za centralni deo sistema videonadzora predviĊaju se: video serveri - mreţ ni NVR snimaĉi za monitoring i 
arhiviranje podataka od svih IP kamera u sistemu, video konzolna radna stanica, virtuelna matrica i 
operativni menadţ er.  Arhiviranje video  materijala  treba  da  se  vrši  upotrebom  efikasnog  algoritma 
kompresije (H 264 / H265). Dispozicija NVR-a, predviĊa se u 19“ serverskom reku kontrolne sobe na 
spratu stadiona. U istoj prostoriji predviĊa se postavljanje video zida. Veliĉina i broj monitora odrediće se u 
zavisnosti od konaĉnog broja kamera. Isti moraju biti u klasi Professional surveillance monitora minimalne 
rezolucije FHD. Monitoring sistema video nadzora će omogućiti: kompletnu administraciju sistema, prihvat 
signala sa svih kamera u sistemu, snimanje i reprodukciju video materijala, mogućnost pristupa sistemu od 
strane više operatera, skladištenje video materijala za odreĊeni vremenski period (u skaldu sa zakonskim 
noramtivima), zaštitu datoteka naprednom enkripcijom od mogućnosti neovlašćenog pristupa i 
izmena/brisanja, kao i inteligentnu analizu video sadrţ aja. Projektovani sistem moţ e se predvideti i kao 
deo integrisanog sistema upravaljanja i nadzora nad bezbednosnim sistemima, a koji pored video nadzora 
obuhvata i sisteme protivprovale i automatske detekcije i dojave poţ ara. 

SISTEM PROTIVPROVALNE ZAŠTITE 

Za potrebe brze i automatske dojave neovlašćenog prisustva i upada u objekat predviĊa se sistem 
protivprovalne zaštite baziran na savremenoj centrali sa mogućnošću komunikacije na bazi IP protokola i 
integracije u kompleks sistema bezbednosti objekta. Projektovani sistem se sastoji od: alarmne centrale, 
senzora pokreta (PIR), senzora loma stakla, panik tastera, magnetnih kontakata i neophodne kablovske 
instalacije.  

Protivprovalna centrala treba da bude realizovan sa osnovnim i ekspanzionim modulima za prikljuĉenje do 
min.127 zona, napojnim modulom i bateriskim rezervnim napajanjem u posebnom kućištu. Lokacija iste se 
predviĊa u kontrolnoj sobi na spratu objekta. Za potrebe setovanja sistema i upravljanje predviĊa se 
pripadajući LCD ili TS panel u istoj prostoriji.  
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PredviĊa se zaštita svih sluţ benih ulaza u stadion spolja sa nivoa prizemlja, svih kancelariskih i tehniĉkih 
prostorija, TV studija i lokala.  

Kao primarni detektor predviĊen je pasivni IC detekror (PIR) sa Anti-mask funkcijom, i temperaturnom 
kompenzacijom, max. pokrivenosti 16 m x 21 m, izraĊeni u skladu sa EN50131-2-2 Grade 3 standardom. 
Na mestima gde postoje uslovi za ometanje pravilnog rada PIR detektora predviĊeni su kombinovani dualni 
detektori visoke pozdanosti PIR+MW. Na nivou prizemlja predviĊeni su i detektori loma stakla za sve 
prostorije i prostore sa delovima fasade koji imaju visok nivo ugroţ enosti od loma i provale. U okviru 
prijemnog pulta, prostorijama za sudije, ati doping prostorijama i TV studijma predviĊa se instalacija panik 
tastera. Zaštita tehniĉkih prostorija bazirana je na upotrebi magnetnih kontakata za detekciju otvorenosti 
vrata. Zone namenjene za zakupce (lokali) zatvorenog i poluotvorenog tipa se tretiraju protivprovalnim 
sistemom, baziranim na pasivnim PIR detektorima. Signali o detekciji nedozvoljenog prisustva i provale se 
prosledjuju na centralni raĉunar za monitoring sistema lociran u kontrolnoj sobi stadiona.  

Interno alarniranje u sluĉaju provale predviĊa se sa unutrašnjim sirenama i jednom spoljašnjom sirenom sa 
stroboskopom sa mogućnošću izbora razliĉite vrste tona i sa min. zvuĉnom snagom od 110 dB. Za 
udaljeno alarmiranje predviĊa se GSM telefonski automatski dojavljivaĉ sa reprodukcijom govorne i 
tekstualne poruke i mogućnost prosleĊivanja na više telefonskih brojeva. Dojavljivaĉ se montira 
neposredno pored centrale.  

Programiranje i setovanje sistema predviĊa se u zavisnosti od organizacije rada ĉuvarske sluţ be i nacina i 
organizacije rada objekta. U tom smislu podela reţ ima rada na dveni i noćni, naoruţ avanje i razoruţ avanje 
sistema ili njegovih delova organizovanih po particijama, biće preciznije definisani u narednim fazama 
projektovanja. 

SISTEM VIDEO INTERFONA 

Za potrebe komunikacije posetilaca (van radnog vremena objekta) na pomoćnim vratima pored glavnog 
ulaza  objekta, a sa deţ urnim licem u kontrolnoj sobi, predviĊa se jednokorisniĉki videointerfonski set. Isti 
se sastoji od pozivnog panela, napojno-kontrolne jedinice, videomonitorske jedinice i kablovske instalacije. 

Pozivna stanica predviĊa se u antivandal kućištu namenjenom za nadgradnu montaţ u, sa jednim tasterom, 
mikrozvuĉnom kombinacijom i integrisanom dan/noć kolor kamerom. Kao centralni ureĊaj predviĊa se A/V 
napojna jedinica sa kontrolerom i napojnim izlazom za napajanje el. magnetonog prihvatinika. Za 
komunikaciju deţ urnog lica sa posetiocem i otvaranje vrata, predviĊa se montaţ a kolor monitorske jedinice 
u prostoru kontrolne sobe. 

SOS SIGNALIZACIJA 

U okviru stadiona predviĊaju se i taoleti za invalide. Obzirom na tu ĉinjenicu predviĊa se sistem koji 
omogućava osobama u toaletima za hendikepirane da ruĉnim aktiviranjem tastera upute poziv u pomoć u 
sluĉaju nezgode. 

Sistem se sastoji od: gavnog razvodnog ormana za napajanje sistema, signalnog panela sa svetlosno 
zvuĉnom indikacjom montiranog u prostoru kontrolne sobe (ili bezbednosnog pulta objekta); upravljaĉkih 
modula montiranih u blizini predmetnih taoleta; pozivnih tastera i tastera prisutnosti realizovanih u taoletima; 
signalne lampe postavljene iznad ulaza u taolete i pripadajuće kablovske instalacije. 

STABILAN SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŢARA 
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Za kompletan zatvoreni prostor stadiona predviĊa se savremeni, adresabilni sistem za dojavu poţ ara. Sistem 
treba da omogući blagovremenu detekciju pojave i mesta nastanka poţ ara u njegovoj ranoj fazi i upozorenje 
prisutnih da je došlo do poţ ara. Sistem je predviĊen u skladu sa vaţ ećim propisima -  Zakonom o zaštiti od 
poţ ara  („Sl. glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015); Pravilnikom o tehniĉkim normativima za stabilne instalacije 
za dojavu poţ ara, (Sluţ beni list br. 87/93) i EN54 standardima. U obejktu se predviĊa detekcija u svim 
prostorijama gde postoji poţ arni rizik izuzev sanitarnih prostorija. 

Osnovni sastavni delovi sistema za detekciju poţ ara su: centralni ureĊaj, adresabilni automatski i ruĉni 
detektori poţ ara, alarmni i signalni ureĊaji, izvršni, ulazno kontrolni moduli i potrebne elektriĉne instalacije. Kao 
centralni ureĊaj sistema predviĊa se savremena digitalna adresabilna centrala za dojavu poţ ara modularnog 
tipa. Centrala mora da obezbedi dovoljan kapacitet adresabilnih petlji sa mogućnošću povezivanja do 254 
adresabilnih elemenata sistema po petlji, kao i rezervu za mogućnošću dodatnih proširenja. Centrala poseduje 
kontrolno upravljaĉki panel sa pozadinski osvetljenim LCD displejom za prikaz tekstualnih informacija o stanju 
sistema i instrukcijama operateru. TakoĊe poseduje i programibilne i nadzirane ulaze i izlaze i trajnu memoriju 
o statusnim i alarmnim dogaĊajima, mogućnost mreţ nog povezivanja sa drugim centralama i PP terminalima, 
ethernet prikljuĉak, ugraĊenu napojnu jedinicu i punjaĉ baterija (24V). UreĊaj treba da se nalazi u 
odgovarajućem kućištu za smeštaj modula sistema i akumulatorskih baterija. Centralni ureĊaj pored glavnog 
napajanja (220V, 50Hz) ima i rezervno akumulatorsko napajanje potrebnog kapaciteta na koje centrala prelazi 
automatski, a nestanak mreţ nog napajanja se signalizira zvuĉno i svetlosno. Kapacitet baterije je tako 
odabran da po prestanku mreţ nog napajanja sistem za signalizaciju poţ ara moţ e nesmetano da radi 72 sata i 
pola sata u stanju alarma. Centrala za dojavu poţ ara locira se u kontrolnu sobu na spratu stadiona.  

PredviĊeni automatski javljaĉi su: adresibilni optiĉki dimni detektori i kombinovani optiĉko-termiĉki. Montiraju se 
na spušteni plafon ili na betonsku tavanicu. Vezuju se direktno u adresabilnu petlju. Automatskim javljaĉima 
poţ ara štite se sve prostorije sem sanitarnih. U prostorijama u kojima moţ e biti ometajućih faktroa (restorani-
kuhinje i sl.) predviĊaju se optiĉko-termiĉki višekriterijumski detektori poţ ara. Kombinovani optiĉko-termiĉki 
detektor osim što reaguje na vidljive svetle i tamne dimove, reaguje i na brz porast temperature ili ako 
temperatura ambijenta preĊe vrednost od 50°C. Paralelni svetlosni indikatori su namenjeni za svetlosnu 
indikaciju stanja pobudjenog automatskog javljaĉa gde isti nisu direktno vidljivi iz prostorije gde su montirani. U 
hodnicima na putevima evakuacije, pored svih izlaza sa tribina i iz objekta predviĊeni su ruĉni javljaĉi poţ ara. 
Adresibilni ulazni moduli u kompletu sa ugradnom kutijom sluţ e za prenos stanja indikatora sistema gašenja 
(ukoliko su isti predviĊeni). Adresabilni relejni moduli sa jednim i osam beznaponskih relejnih izlaza, predviĊaju 
se u etaţ nim elektro sobama i tehniĉkim prostorijama. Isti sluţ e za više namena: realizaciju izvršnih funkcija 
iskljuĉenja ventilacije i klimatizacije, aktivaciju PP klapni, aktivaciju sistema odimljavanja i nadpritiska, 
deblokadu vrata na putevima evakuacije, zatvaranje PP vrata na granicama poţ arnih sektora, ukljuĉenje 
osvetljenja na putevima evakuacije, iskljuĉenje klimatizacije i ventilacije u lokalima, postavljanje putniĉkih 
liftova na nivo prizemlja, aktivaciju sistema evakuacionog obaveštavanja i sl. Taĉna specifikacija izvršnih 
fukcija, kao i organizacija poţ arnog alarmiranja i evakuacije, biće definisana u narednim fazama projektovanja 
i u skladu sa zakonskim normativima i glavnim projektom PP zaštite objekta.  

Za aktiviranje internog alarmiranja predviĊaju se posebni moduli za signalne ureĊaje. Svi adresabilni moduli 
predviĊeni su u blizini mesta delovanja, sem signalnih modula koji su predviĊeni u napojno relejnom ormanu u 
neposrednoj blizini centrale. Povezivanje istih sa centralom realizuje se preko posebne vatrootporne petlje. 
Obaveštavanje o pojavi poţ ara u objektu, vršiće se pomoću zvuĉnih alarmnih signala emitovanih preko 
alarmnih sirena i aktivacojom evakuacionog obaveštavanja planiranog u okviru tenologije ozvuĉenja stadiona. 
Pored unutrašnjih sirena predviĊene su i dve spoljne sirene u blizni glavih ulaza u objekat sa orjentacijom ka 
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pristupnim saobraćajnicama. Za udaljeno alarmiranje i poziv vatrogasne sluţ be predviĊa se instalacija GSM 
dojavljivaĉa u neposrednoj blizini centrale. 

Za povezivanje elemenata sistema signalizacije poţ ara koriste se kablovi tipa: JH(St)H 2x2x0,8mm za 
povezivanje automatskih i ruĉnih javaljĉa poţ ara, tipa NHXHX 2x1.5mm² FE180/E90 za realizaciju izvršnih 
funkcija i tipa JH(St)H 2x2x0,8mm FE180/E30 za realizaciju petlji sa adresabilnim I/O modulima i sirenama. 
Sva kablovska instalacija vezana za realizaciju izvršnih funkcija polaţ e se u vatrootpornim kablovskim 
regalima E90 na magistralnim pravcima razvoda i zaštitnim cevima i vatrootpornim obujmicama na perifernim 
pravcima razvoda. Svi prodori kablovskih instalacija kroz protivpoţ arne zidove se zaptivaju vatrootpornom 
smesom. 

 

 

odgovorni projektant 

 

 

Aleksandar Tanasković, die. 

 

  
SISTEM KONTROLE PRISTUPA 

 
U cilju obezbeĊenja kontrolisanog pristupa sluţ benim prostorijama Stadiona predviĊen je savremeni 

sistem kontrole pristupa. Sastoji se od centralnog ureĊaja – PC raĉunara sa aplikativnim softverom, 
kontrolera sa pratećim elementima za kontrolu pojedinaĉnih vrata i potrebnih kablovskih instalacija. 

Kontroleri se preko LAN interfejsa povezuju na lokalnu raĉunarsku mreţ u i preko mreţ e komuniciraju 
sa centralnim ureĊajem. Na kontrolere se povezuju elementi za kontrolu pojedinaĉnih vrata: jedan ili dva 
proksimiti ĉitaĉa kartica, izlazni REX taster, magnetni detektor zatvorenosti vrata i elektromagnetni 
prihvatnik za vrata koji se kontrolišu. Proksimiti ĉitaĉi kartica se montiraju ispred ulaznih vrata na visini 1.5 
m od poda. Izlazni REX tasteri se montiraju sa unutrašnje strane vrata na visini 1.5m od poda. 
Elektromagnetni prihvatnici su tipa fail-safe tj. u sluĉaju nestanka napajanja brava se oslobaĊa ĉime je 
obezbeĊena neometana evakuacija u sluĉaju poţ ara. Sistemom kontrole pristupa kontrolišu se prostorije u 
kojima je smeštena oprema od vitalnog znaĉaja za funkcionisanje objekta (Rek sobe, sobe sa centralnom 
opremom sistema, kontrolne sobe). Kompletno upravljanje sistemom vrši se preko PC raĉunara sa 
instaliranom softverom u kontrolnoj sobi obezbeĊenja stadiona. Softver radi na Windows platformi i nudi 
veoma veliki broj funkcija ukljuĉujući i mogućnost integracije sa ostalim sistemima bezbednosti (sistem 
signalizacije provale, CCTV, protivpoţ arni sistem i sl.). 

U sluĉaju poţ ara signal sa protivpoţ arne centrale se prosleĊuje na kontrole za kontrolu pojedinaĉnih 
vrata sistema kontrole pristupa i oslobaĊaju se sva vrata na putevima evakuacije.  

Za povezivanje elemenata sistema predviĊeni su instalacioni kablovi tipa FTP 4x2x0.5mm cat 6 i J-
H(St)H odgovarajućeg kapaciteta. Kablovi  se polaţ u po kablovskim regalima a izvan ovih trasa kroz 
instalacione bezhalogene cevi poloţ ene po betonskoj tavanici u spuštenom plafonu i u zidu ispod maltera. 
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Napajanje sistema predviĊeno je preko UPS-a kako bi se obezbedio nesmetan rad sistema u sluĉaju 
nestanka mreţ nog napajanja. 

 
SISTEM KONTROLE ULASKA NA STADION 

 
Za kontrolu ulaska na stadion predviĊen je savremeni sistem kontrole pristupa i oĉitavanja karata. 

Sistem se sastoji iz sledećih elemenata: server sistema sa softverom, server ticketing partnera i barijere sa 
ĉitaĉima karata. 

Server na sebi poseduje bazu podataka i omogućava konfiguraciju sistema, pravljenje dogaĊaja kao 
što su utakmice, konfiguracije sektora i mnoge druge opcije vezano za kontrolu pristupa. Server poseduje 
softver za nadgledanje sistema u realnom vremenu i prikazuje prolaske kao i notifikacije o statusu svakog 
ulaza kao i svakog ĉitaĉa na sistemu, prikazuje i greške ukoliko ih ima kao i kvarove na odreĊenim ĉitaĉima 
ukoliko se dese. Monitoring softver  omogućava prilagoĊavanje prema potrebama korisnika i preko njega 
se moţ e upravljati ulazima i u sluĉajevima opasnosti otpustiti ili ĉitav stadion ili pojedini sektori ili pojedini 
ĉitaĉi za slobodan izlazak sa stadiona. Softver za izveštavanje pokazuje kako posećenost, tako i na primer 
frekvenciju prolazaka tako da je moguće videti kada se stvaraju najveće guţ ve na ulazima, koji ulazi se 
najviše, a koji najmanje koriste kako bi se organizator pripremio za utakmicu. Pored toga izveštaji daju 
podatke i o nedozvoljenim prolascima i sliĉno. Jedan od softverskih modula je i Ticket tracking koji 
omogućava praćenje svake ulaznice ponaosob kao i informacije o korišćenju ulaznica bilo da su u pitanju 
sezonske karte ili karte druge vrste. Server moţ e posedovati i licencu za rad u takozvanom offline reţ imu 
rada gde se u sluĉaju nestanka mreţ e sa serverom prolasci i dalje verifikuju na osnovu podataka o 
kartama koje se nalaze u memoriji svakog od ĉitaĉa na ulazima. Takav sistem omogućava maksimalnu 
pouzdanost u sluĉaju da doĊe do kvara na mreţ noj infrastrukturi i omogućava proveru karata uz i dalje 
primenljiva pravila definisana na serveru koja spreĉavaju zloupotrebe. Softver takoĊe, u kombinaciji sa 
duplom barijerom, spreĉava zloupotrebe tako da karta koja je jednom ušla ne moţ e da uĊe nekoliko puta 
ukoliko to u sistemu nije definisano i spreĉava prolaske falsifikata i druge pronevere ali uz odgovornost 
operatera sistema da drţ i sistemsku konfiguraciju striktno u reţ imu rada u kome takve vrste prolazaka nisu 
dozvoljene. 

Softver ima mogućnost povezivanja sa serverom ticketing partnera. Ticketing server šalje podatke o 
prodatim kartama, promenama, tipovima ulaznica kao i utakmicama, blokiranim kartama. 

Na ulazima u stadion predviĊene su barijere sa integrisanim ĉitaĉima karata. Barijere mogu da budu 
namenjene samo za ulaz, samo za izlaz ili da se koriste u oba smera. Poseduju piktograme koje daju 
informacije da li je prolazak omogućen ili ne kao i tastere koji sluţ e za ruĉno otvaranje ali nakon što se 
pomoću kljuĉa otkljuĉa taster za upotrebu. 

Ĉitaĉi imaju mogućnost ĉitanja QR kodova i barkod karata, kao i uz dodatne licence mogućnost 
ĉitanja RFID kartica i NFC. Ĉitaĉ poseduje otvorenu površinu za ĉitanje tako da je moguće ĉitati karte i sa 
mobinih ureĊaja, odštampanih ulaznica na papiru i sliĉno.  

 
SISTEM ZA PRIJEM I SINHRONIZACIJU TAĈNOG VREMENA 

 
Projektom je predviĊen sistem za pokazivanje jedinstvenog i taĉnog vremena u objektu. Sistem se 

sastoji iz GPS antene, matiĉnog ĉasovnika, jednostranih i dvostranih ĉasovnika i kablovske instalacije. 
 Centralni ureĊaj ove instalacije je matiĉni ĉasovnik kontrolisan kvarcom velike taĉnosti koji 

sinhronizuje sve elektriĉne ĉasovnike u objektu i istovremeno je povezan na GPS antenu na krovu objekta. 
Sistem omogućava prijem satelitskog signala i sinhronizaciju jer nosi informaciju o poloţ aju matiĉnog 

ĉasovnika pa se matiĉni sat automatski postavlja u odgovarajuću vremensku zonu i prelazi sa zimskog na 
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letnje raĉunanje vremena i obrnuto.U cilju jedinstvenog vremena i hardverske zavisnosti prijema signala 
taĉnog vremena na centralne ureĊaje drugih sistema koristi se RS Data clock, koji emituje sinhro 
vremenski impuls i preko RJ45 utiĉnice povezan je na strukturni kablovski sistem a preko njega na lokalnu 
raĉunarsku mreţ u.  

Sporedni ĉasovnici su sa LCD i LED displejom, jednostrani i dvostrani. Ĉasovnici su predviĊeni na 
mestima gde se oĉekuje veliki broj ljudi: ulazni holovi, predprostori liftova, komunikacije i sliĉno. Ĉasovnici 
su takoĊe postavljeni i u svlaĉionicama, prostorijama za sudije i delegate. 

Projektom su predviĊeni instalacioni kablovi tipa J-H(St)H odgovarajućeg kapaciteta i FTP 
4x2x0,57mm cat 6 sa omotaĉem bez halogenih elemenata. Matiĉni ĉasovnik se smešta u Rek ormanu u 
server sali. 
 
SISTEM OZVUĈENJA OBJEKTA 

 
Na osnovu tehniĉkih preporuka i zahteva FIFE i UEFE kao i na bazi savremenih zahteva za 

odrţ avanje sportskih manifestacija potrebno je odraditi sledeće podsisteme ĉije su glavne funkcionalne 
karakteristike opisane u daljem tekstu. Vaţ no je napomenuti da će se pri projektovanju tehniĉkih sistema 
pre svega voditi raĉuna o funkcionalnosti u cilju obezbeĊenja maksimalne udobnosti, odnosno komfora 
gledalaca. 
Sistem opšteg razglasa 

Projekat stadionskog sistema za ozvuĉavanje predviĊa sledeće funkcionalne celine: audio sistem za 
ozvuĉavanje gledališta, sportskog borilišta, sistem opšteg razglasa za ozvuĉavanje unutrašnjih stadionskih 
prostorija i spoljne zone oko stadiona. 

Audio sistem za ozvuĉavanje unutrašnjosti stadiona projektovan je kao višezonski audio sistem. 
Sistem opšteg razglasa (100V sistem) pokriva prostore komunikacija za gledaoce, toalete, hodnike, holove, 
tehniĉke prostorije, svlaĉionice, kancelarijske prostore i VIP prostore. 

Kao posebna zona ozvuĉenja predvidjena je linija koja obuhvata prostore za ugostiteljstvo na 0.00 
nivou stadiona ispod istoĉne, severne i juţ ne tribine i na nivou +3.40 na istoĉnoj i zapadnoj tribini stadiona. 
U toku odigravanja utakmice ili treninga sa pozivne stanice iz kontrolne sobe moguć je prinudni upad u 
lokalna ozvuĉenja tih lokala radi emitovanja govorne poruke obaveštenja. 

Audio sistema je povezan sa protivpoţ arnim sistemom kao i sa kontrolnom sobom obezbeĊenja 
objekta. Ovo će omogućiti da se preko audio sistema prioritetno emituju poruke iz ovih podsistema.  

Audiio sistem je koncipiran da obezbedi preporuĉeni nivo zvuĉnog pritiska i razumljivosti.  
Sistem je podeljen kao prostori za publiku i ostali prostori. Prostori za publiku su ulazi u stadion sa 

bifeima, stepeništa, toaleti, komercijalni prostori.  
Shodno tome definisane zone su: 

- Ulazi Sever 
- Ulazi Jug 
- Ulazi Zapad 
- Ulazi Istok 
- Svlaĉionice, sale za zagrevanje (nivo 0.0 Zapad) 
- Ulazni hol, VIP prostori, tehniĉki prostori (Zapad) 
- Stepenište Zapad  

ftp://ftp 4x2x0,57mm/
ftp://ftp 4x2x0,57mm/
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- VIP salon, Vip loţ e  (Zapad, nivo +6.55) 
- Tehniĉki prostori  
- Press prostorije (nivo 0.0 Zapad) 
- Konferencijska sala (nivo 0.0 Zapad) 
- Ozvuĉenje tribina Istok  
- Ozvuĉenje tribina Jug 
- Ozvuĉenje tribina Zapad  
- Ozvuĉenje tribina Sever 
- Ozvuĉenje terena 
- Spoljni prsten oko stadiona 

Sistem je koncipiran na digitalnom višezonskom sistemu koji se sastoji iz centralnog kontrolera, 
pozivnih stanica, višekanalnih pojaĉavaĉa, po potrebi audio ekspandera, i optiĉkih interfejsa (za 
povezivanje delova sistema). Sistem moţ e da prenese audio CD kvaliteta. U centralnom kontroleru mogu 
da se snime alarmne poruke koje se emituju u sluĉaju poţ ara a koje aktiviraju signalom sa protivpoţ arne 
centrale. 

Elementi sistema su montirani u rekove koji se nalaze u tehniĉkim prostorijama stadiona. Delovi 
sistema su meĊusobno povezani optiĉkim kablom preko odgovarajućih interfejsa. Softver omogućuje da se 
na pozivnim stanicama radi grupisanje zona, tako da se sa odgovarajuće pozivne stanice mogu emitovati 
poruke vezane za taj deo stadiona. Zbog prirode posla stanica u kontrolnoj sobi moţ e da pristupi svim 
delovima stadiona. 

U audio reţi ji na sistem su prikljuĉeni digitalni audio mikser sa muziĉkim izvorima CD, DVD ili PC, 
beţ iĉnim mikrofonima koji se koriste u zavisnosti od vrste dogaĊaja koji se odigravaju na stadionu.  

PredviĊeno je povezivanje sistema sa reportaţ nim kolima TV ili radija. 
Za ozvuĉavanje prostora koriste se plafonski ili nazidni zvuĉnici u zavisnosti od završnih radova u 

prostorima (da li prostorija ima spušteni plafon ili ne). Sve zvuĉniĉke linije su izvedene odgovarajućim 
kablovima bez halogenih primesa u plaštu kabla. 

Za ozvuĉavanje konferencijske sale koristi se posebni sistem koji je preko programskog selektora 
povezan na centralni sistem ozvuĉenja. U konferencjskoj sali se time omogućava emitovanje materjala koji 
se tada izlaţ e. U sluĉaju poţ ara sistemi se automatski prebacuju na centralno ozvuĉenje zbog emitovanja 
protivpoţ arnih poruka. 

PredviĊeno je da audio sistem za ozvuĉavanje gledališta i sportskog borilišta bude realizovan 
primenom zvuĉniĉkih sistema za spoljnu ugradnju do kojih se dovodi odgovarajući audio kanal iz 
pojaĉavaĉa snage sistema. Zvuĉniĉki sistemi treba da zadovolje reprodukciju materjala sa odgovarajućim 
zvuĉnim pritiskom (SPL) tako da zadovolje preporuke FIFE i UEFE. 

Ovi zvuĉniĉki sistemi bi bili ugraĊeni duţ  ivice tribinskih nadstrešnica prema terenu. Zvuĉniĉki sistemi 
će biti formirani u vidu mini zvuĉniĉkih skupina razliĉito konfigurisanih prema potrebama pokrivanja tribina 
ili sportskog terena. Potreban broj zvuĉniĉkih skupina, njihov sastav, kao i potrebne karakteristike zvĉniĉkih 
sistema treba definisati na osnovu nekog programa za elektroakustiĉku analizu akustiĉkog modela 
stadiona. Na bazi ove analize će takoĊe biti definisani zahtevi za dodatnu akustiĉku obradu ili doradu 
pojedinih površina objekta a u cilju smanjenja “flater” efekta koji se moţ e lako pojaviti izmeĊu velikih 
paralelnih površina. 

Koncept ozvuĉenja tribina i sportskog borilišta predpostavlja da će zvuĉniĉke skupine biti grupisane u 
sledeće zone: 
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Ozvuĉenje tribina Istok  
Ozvuĉenje terena 
Ozvuĉenje tribina Zapad  
Ozvuĉenje tribina Sever 
Ozvuĉenje tribina Jug 
Vaţ no je napomenuti da je shodno ovakvo pretpostavljenom zonskom rasporedu predviĊeno da svi 

zvuĉniĉki sistemi koji pokrivaju teren, bez obzira na to kojoj skupini pripadaju, ĉine jednu grupu - zonu. 
Ostali zvuĉniĉki sistemi su rasporeĊeni prema svom fiziĉkom poloţ aju. Kompletno zoniranje je izvedeno u 
cilju nezavisnog digitalnog procesiranja za pojedine zone kao i zbog potrebe da se pojedini segmenti 
sistema mogu iskljuĉiti u sluĉaju da je taj deo gledališta trenutno prazan. Na ovaj naĉin se znatno 
povećava razumljivost u ostatku sistema.  

Posebnu paţ nju treba povesti oko ozvuĉenja spoljnjeg prstena stadiona. On treba da bude definisan 
tako da svojim nivoom jaĉine reprodukcije bude dovoljan da nadjaĉa buku gledaoca a ne remeti okolinu 
stadiona. 

Centralna audio reţ ija će sadrţ ati pored odgovarajućeg audio miksera, sisteme za monitoring i 
neophodne programske izvore. PredviĊeno je da jedan od programskih izvora bude i sistem za puštanje 
reklama na sportskim semaforima.  

Imajući u vidu da je predviĊeno da se prenosna karakteristika samih zvuĉniĉkih skupina podesi na 
nivou procesora zvuĉniĉkih sistema zonska podešavanja će biti vršena u okviru digitalnog procesiranja u 
reţ iji. 
Napajanje audio sistema 

Svi Rek ormani sa audio opremom se vezuju na agregatsko napajanje stadiona tako da u sluĉaju 
nestanka struje sistem je u funkciji radi davanja obaveštenja u sluĉaju opasnosti. 
Sistem komentatorskih kabina 

Za potrebe prenosa utakmica putem radija ili televizije na zapadnoj tribini stadiona predviĊene su 
komentatorske kabine na Zapadu na nivou +6.55. 

Svako komentatorsko mesto opremljeno je sa po tri prikljuĉka na SKS mreţ u stadiona. Preko njih se 
dovode telefonski prikljuĉci (ADSL/ISDN i analogni) i obezbeĊuje veza prema Internetu. Po potrebi mogu 
da se prikljuĉe i na informacioni sistem Stadiona za dobijanje statistike utakmice. 

Na svakom komentatorskom mestu predviĊena su po 2 prikljuĉka na CATV mreţ u stadiona tako da 
se preko LCD televizora mogu pratiti kanali namenjeni za komentatore (ţ ivi snimak i statistika iz 
reportaţ nih kola ili informacionog sistema Stadiona).  
Sportski semafor  

Na uglu tribina koji gleda prema terenu stadiona, predviĊeno je postavljanje sportskog elektronskog 
semafora za prikazivanje rezultata utakmice. S' obzirom da je stadion predviĊen za fudbal, sam semafor je 
izabran tako da moţ e da sluţi  za prikazivanje rezultata fudbalskih utakmica. Semafor se montira na 
odgovarajuću mehaniĉku konstrukciju. 

Sam semafor prikazuje tekuće vreme i rezultat utakmice. Semafor moţ e da bude i grafiĉki izveden 
kao LED video zid tako da na njemu mogu da se vrte animacije u toku utaknice a u pauzama i sportske 
reklame. Veliĉina Semafora treba da se proraĉuna tako da moţ e da prikaţ e min 8 redova sa veliĉinom 
slova koja je ĉitljiva sa suprotne tribine stadiona (kao što je navedeno u preporukama FIFE). 
Audio video sistem press sale 



  

Telefoni : +381 11 245 8753 ; + 381 11 245 5862  ; fax +382 11 245 4577 ; e mail:office@synthesisengineering.rs , 

                                                MB 20796499 ; PIB 107409476 ; Banca Intesa AD i Erste Bank AD 

 

Pošto se u okviru stadiona predviĊa i press sala predviĊen je savremeni multimedijalni sistem za 
konferencije. PredviĊen je mini konferencijski sistem sa odgovarajućim procesorom-mikserom, 
odgovarajuće ozvuĉenje sa upotrebom beţ iĉnih mikrofona za potrebe pitanja, audio distribucijom za 
prikljuĉenje kamera i audio snimaĉa za snimanje konfrencija. PredviĊen je i video projektor sa 
ogovarajućim platnom za puštanje prezentacija sa laptopa ili donetog materjala.  
 

Digitalni sistem za oglašavanje 

U okviru prostora sa predviĊeni su i prikljuĉci za LCD monitore preko kojih mogu da idu reklame 
sponzora kluba a i plaćene reklame i pojedini interesantni momenti sa prethodnih utakmica kluba. Sistem 
je predviĊen za prenos video signala putem SKS mreţ e. (AV over IP). 
 KABLOVSKI REGALI 

Za polaganje instalacionih kablova projektom je predviĊena montaţ a horizontalnih i vertikalnih 
lestviĉastih, perforiranih i vatrootpornih nosaĉa kablova. Perforirani nosaĉi kablova (PNK regali) predviĊeni 
su u koridorima na svim etaţ ama objekta objekta. Vatrootporni nosaĉa kablova (NK) predviĊeni su za 
polaganje vatrootpornih kablova sistema dojave poţ ara. Svi horizontalni regali su sa potrebnim elementima 
za kaĉenje na betonsku tavanicu ili zid. Lestviĉasti nosaĉi kablova predviĊeni su za montaţ u u kablovskim 
vertikalama. 

 
         Odgovorni projektant 
     
         ____________________ 
         Mirko Ĉanović, dipl.inţ .el. 
 

KGV INSTALACIJE  

  Instalcije Klimatizacije, Grejanje i Ventilacije (KGV)  sportskog stadiona u Vranju obuhataju sve zahteve date 
u Projektnom zadatku.  

A – Energetsko snabdevanje 

Energetski izvor tople i hladne vode je toplotna pumpa tipa : vazduh-voda. Toplotna pumpa je smeštena na 
krovu objekata a cevovodi se spuštaju u mašinsku salu na na drugom spratu. Radi spreĉavanja zamrzavanja 
instalacije toplotne pumpe zimi, toplotna pumpa je obezbedjena elektro grejaĉima radi zaštite od zamrzavanja. 
Medjutim u sluĉaju nestanka elektriĉne struje u duţ em periodu ipak je predvidjeno da se koristi kao energetski 
fluid na voda nego mešavina voda-etilenglikol. Da ne bi celu instalaciju punili glikolom, predvidjen je ploĉasti 
izmenjivaĉ toplote kome je primar mešavina voda – glikol iz toplote pumpa a sekundar obiĉna (omekšana 
voda)  koja je u sistemu potrošaĉa. Toplotna pumpa je sa hidro modulom koji obuhvata cirkulacionu pumpu, 
bafer-rezervoar, ekspanzioni sud sa sigurnocnim ventilom i prateću armaturu. Sekundarna strana ima svoju 
cirkulacionu pumpu kao i ekspanzioni sud sa sigurnosnim ventilom. Sekundarna cirkulaciona pumpa salje 
vodu do razdelnika i sabirnika vode bez razlike pritisaka , a svaka grupa potrošaĉa ima svoju sekundarnu 
pumpu.  

B – Sistemi prinudne ventilacije  

Sve blokirane prostorije , tj. Prostorije bez spoljnih zidova ili prostorije sa većim brojem ocoba imaju prinudnu 
ventilaciju sa dovodom i odsisom vazduha. Obzirom na konfiguraciju objekta najracionalnije rešenje je 
primena rekuparatorskih jedinica koje rade sa 100% spoljnim vazduhom i u kojima nema mešanja spoljnig i 
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odsisnog vazduha obzirom da se primenjuju ploĉasti rekuperatori toplote. Rekuperatori toplote su predvidjeni 
sa elektriĉnim predgrejaĉem i dogrejaĉem kao i bajpasom. Obzirom da je visina prostorija oko 3.0 m , 
predvidjene su vertikalne rekuperatorske jedinice jer smeštaj pod plafonom smanjuje visinu na mestu ugradnje 
na 2.6m .  Prilikom izbora rakuperatorskih jedinica išlo se da se jednom jedinicom objedini više prostorija, što 
je dozvoljeno obzirom da se radi o ventilacionom sistemu. U zimskom reţ imu rada spoljni vazduh se termiĉki 
obradjuje – greje dok u letnjem reţ imu nema termiĉke obrade vazduha već samo filtriranje. Toplotno 
opterećenje od spoljnog vazduha leti preuzima sistem fenkoila u datoj prostoriji. Rekuperatorska jedinica je 
snabdevena kompletnom automatikom za nesmetan rad.  

 

Prinudna ventilaija sa rekuperatorskim jedinicama je predvidjena za sledeće prostorije :  

 

w.003- Press konferencije 

w.004-Doping kontrola 

w.005-Mediji 

w.006-Svlaĉionica za domaće timove 

w.007-Prostorija za zagrevanje  

w.008-Prva pomoć 

w.009-Prostorija za terapije 

w.010- Svlaĉionica za sudije 

w.011- Prostorija za fotografe 

w.012- Svlaĉionica za goste 

w.013- Prostorija za zagrevanje 

w.014- Delegati UEFA 

w.017- Hodnik 

w.103- Prva pomoć 

n.003- Prva pomoć 

e.103-Prva pomoć 

s.003-Prva pomoć 

n.001-Sala za Borilaĉke sportove 

w.201 – VIP 

w.203- Komentatori (ukoliko su kabine) 

w.204- TV studio 
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C – Sistemi odsisne ventilacije  

 

Ovi sistemi su primenjeni za odsis iz toaleta, individualno po svakoj etaţ i. 

Nadoknada vazduha je iz okolnih prostora. Na vim vratima , pri dnu vrata su postavljene prestrujne rešetke.  
Odsis vazduha je pomoću vazdušnih ventila.  

 

D – Klimatizacija sistemom fenkoila 

Predvidjen je dvocevni sistem fenkoila sa prebacivanjem leto-zima. Predvidjeni su , zavisno od prostorije 
parapetni ili zidni fenkoili sa pumpom za kondenzat. Regulacija fenkoila je na vazdušnoj starni sa mogućnošću 
izbora brzine ventilatora odnosno koliĉine vazduha.  

Klimatizacija je primenjena u skoro svim prostorijama koje su gore nabrojane pod taĉkom B.  

 

E – Priprema tople potrošne vode –TPV  

Topla potrošna voda je predvidjena za svalĉionice kao i za toĉeća mesta u klupskom delu objekta izuzev dela 
toaleta za posetioce. Predvidjen je akumulacioni bojler odgovarajuće zapremine sa toplovdnim i solarnim 
grejaĉima. Za letnji reţ im predvidjeni su solarni kolektori u kompletu sa cirkulacionom pumpom , ekspanzionim 
sudo i sigurnosnim ventilom kao i automatkom regulacijom solarnog grejaĉa u akumulacijskom bojleru. 
Toplovodni gejaĉ je spojen na sistem toplotne pumpe kao i na poseban ploĉasti izmenjivaĉ koji je vezan na 
dopunski elektro kotao. Elektro kotao je neophodan i da bi se izvela dezinfekcija sistema sa vodom od  70¤C 
radi spreĉavanja pojave Legionele. Toplovdni grejaĉ u kompletu sa elektro kotlom takodje ima automatsku 
regulaciju temperature tople potrošne vode.  

 

PROTIVPOŢAR 

MAKROLOKACIJA 

Lokacija za fudbalski stadion u Zajeĉaru, predlozena od lokalne samouprave nalazi se u juţ nom delu 
gradu, na obroncima brda Kraljevica koja je poznato izletište i park-šuma od istorijskog znaĉaja za grad. 
Na obroncima Kraljevice kao specifiĉna ambijentalna celina grupisani su rekreativni i zabavni sadrţ aji koji 
daju specifiĉan duh ovom lokalitetu. Specifiĉan geografski poloţ aj, kotlina reke Crnog Timoka formira 
zaravan na nadmorskoj visini oko 135m.    

MIKROLOKACIJA. REGULACIJA I POLOŢAJ OBJEKTA 

Lokacija obuhvata katastarsku parcelu KP br. 6522/1 KO Zajeĉar. 

PredviĊena lokacija je infrastrukturalno dobro snabdevena pre svega kroz razvoj cele rekreativne zone kao 
i saobraćajno povezana pre svega magistralnom obilaznicom 36 na severnoj strani lokacije. 

Uspostavljanje novog koncepta uliĉne mreţ e podrazumeva redefinisanje postojećih saobraćajnica po 
kriterijumu kategorije saobraćajnica i postojećem popreĉnom profilu, uz uklanjanje uoĉenih nedostataka a 
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radi povećavanja nivoa saobraćajne usluge i funkcionisanja kompleksa po UEFA 4 kategoriji. Saobraćajna 
mreţ a je definisana profilima koji omogućavaju dvosmerni saobraćaj. PrilagoĊen uslovima terena i 
specifiĉnostima budućeg rešenja. Speci- fiĉna pozicija rekreativnog kompleksa postavlja prioritet na 
pešaĉki i biciklistiĉki saobraćaj. 

Glavni pristup stadionu  ostvaren je iz  nove saobraćajnice sa juţ ne strane.Kruţ enje oko stadiona 
omogućeno je novoprojektovanim dvosmernim saobraćajnicama sa istoĉne, severne i zapadne i juţ ne 
strane. Saobraćajnice su širine kolovoza 6,0 m sa trotoarima najmanje širine 5 m do objekata. Ovakvim 
rešenjem omogućen je pristup svim sadrţ ajima u okviru parcele kao i pristup vatrogasnih vozila objektu. 

TakoĊe, u okviru parcele planirane su pešaĉke staze sa juţ ne i severne strane za nesmetan prilaz 
stadionu.  

Uz novoprojektovanu saobraćajnicu sa zapadne strane projektovana su otvorena parkirališta sa parking 
mestima u nišama upravna na osu kolovoza. Dimenzije parkinga su 4,8 h 2,5 m. Parkiralište sa zapadne 
strane broji 54 mesta. Uz istoĉnu tribinu stadiona formiran je otvoreni parking za invalide sa ostvarenih 36 
mesta.  

Parkiranje na lokaciji rešavano je na otvorenom. Preporuka UEF-e za planiranje potrebnog broja parking 
mesta data je u aktuelnom pravilniku o stadiumskoj infrastrukturi izdanje 2018. godine.Prema ovim 
preporukama minimalni broj parking mesta za kategoriju 4.je 150.  

Kolovozna konstrukcija saobraćajnica u okviru parcele predviĊena je za srednje teško saobraćajno 
opterećenje. Odvodnjavanje saobraćajnih površina planirano je sistemom kišne kanalizacije. Zastor 
otvorenih parkirališta uz saobraćajnice je od asfalt betona ili prefabrikovanih i beton-trava elemenata uz 
sadnju drvoreda duţ  parkirališta na saobraćajnici u ritmu 1 drvo na 3 do 5 parkinga. 

Glavni protivpoţ arni putevi omogućeni su preko novoprojektovanih saobraćajnica sa sve ĉetir strane. 

Pristupne saobraćajnice biće projektovane sa karakteristikama koje zadovoljavaju sve zahteve Pravilnika o 
tehniĉkim normativima za pristupne puteve, okretnice i ureĊene platoe za vatrogasna vozila u blizini 
objekata povećanog rizika od poţ ara (“Sl. list SRJ” br. 8/95). 

 

KARAKTERISTIKE I ORGANIZACIJA PROSTORA U OBJEKTU 

  

Arhitektura – organizacioni koncept 

Na organizacionom planu, formiran je armirano betonski sklop koji moţ e funkcionisati u razliĉitim 
okolnostima sa minimalnim ekonomskim odstupanjima.  

Razlike izmeĊu njih prvenstveno se odnose na konfiguraciju terena I njegovu ulogu  u okviru zateĉenog 
urbanog tkiva. 

Kompaktnijih dimenzija u celini sklop, svojom konfiguracijom predviĊa izolaciju sportskog dogaĊaja u 
odnosu na grad.  

Rasponi su minimalni u odnosu na funkciju koja se predviĊa, osovinski šest metara u oba pravca. 
Projektovani raspon je jednostavan i najmanje zahtevan u organizacionom smislu, bilo da se odabere 
sistem prefabrikacije ili klasiĉan naĉin, livenje betona na licu mesta. 
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TakoĊe, koncentracija sadrţ aja predviĊena je iskljuĉivo u okvirima zapadne tribine, tako da se moţ e 
predvideti fazna izgradnja kompleksa, koja podrazumeva zaokruţ ivanje vitalnih grupa radova u prvom 
periodu realizacije. 

Konfiguracija tribina  širine  85 i visine 45 cm (minimum je 80 sa 30) je  optimalan odnos   površine, 
namenjenu cirkulaciji gledalaca i nagiba koji zadovoljava standard o vizurama . Zbog ekonomiĉnosti, 
razmak izmeĊu sedišta je 50 cm, (vip i pres 60cm) kao i kontinualnost gledališta  što  ima za cilj 
uspostavljanje i odgovarajuće atmosfere sportskog dogaĊaja, uprkos relativno malom kapacitetu (nešto 
više od 8000, neophodnih za UEFA kategoriju 4). 

Linije kretanja tj ulazi su razdvojeni i pozicionirani po kategorijama korisnika. Gledaoci, invalidi, sportisti, 
novinari pristupaju sadrţ ajima stadiona preglednim i lako razumljivima prostornim koridorima. Ulazi su 
predviĊeni na svim nivoima i svim tribinama. 

Na istoku, severu i jugu, tribinama se pristupa na koti prizemlja, uz ulaze na tribine nalaze se sanitarni 
ĉvorovi i punktovi za hranu i piće.  

Zapadna tribina ima drugaĉiju konfiguraciju zbog prisustva prostora namenjenih sportistima, sluţ benim 
licima i posebnim zvanicama (VIP). U tom smislu, gledaoci sa uglova stadiona stepeništima  pristupaju 
tribini na nivou +1, omogućavajući  formiranje ulaza u prizemlju i sadrţ aja namenjenih ostalim navedenim 
grupama korisnika. 

Sportisti, imaju pristup autobusima, (svaka ekipa ima svoj nezavisan ulaz) Odatle izolovanim koridorima 
mogu doći do svojih svlaĉionica i ostalih neophodnih funkcionalnih celina (medicinska sluţ ba i sl.) 

Distribucija sadrţ aja nije iskljuĉivo u okvirima zapadne tribine, već je disperzna, obezbeĊujući tako 
odvijanje razliĉitih vrsta aktivnosti u razliĉitim vremenskim intervalima, što bi trebalo da doprinese 
uspostavljanju uloge novog gradskog repera. 

Arhitektura – oblikovanje 

Oko kompaktnog armirano betonskog sklopa projektovana je  sloţ ena i dinamiĉna opna  koja obeleţ ava 
prostor, a koji time dobija novi, viši nivo kvaliteta, prisustvujući u materijalnim i nematerijalnim dimenzijama 
svakodnevnog gradskog ţ ivota. 

Arhitektura – funkcija 

Planirani sadrţ aji opisani su prema sledećim funkcionalnim celinama: 

Fudbalski teren projektovan je na koti ±0,00 ili 141,60m nadmorske visine. Veliĉina terana je 105x 68 m, 
prostor neposredno uz teren je sa severne i juţ ne strane 8m , sa istoĉne i zapadne 8,5m  tako da je teren  
sa okolinom ukupno 121 x 85m. Teren ima drenaţ u i grejanje. 

Na koti ±0,00 sa zapadne strane ispod tribine projektovani su  potrebni sadrţ aji vezani za potrebe kluba:  

-nezavisni prilazi autobusom za domaće i gostujuće igraĉe 

-svlaĉionice i sale za zagravanje 

-prostori za sudije i delegate 

-centralni ulaz za vip goste,novinare., prostrani hol  

-sala za preskonferencije,prostrije za rad novinara i fotorepotere 
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-sala za prvu pomoć i doping kontrolu 

-uz obavezne prostorije projektovane su i prostorije uprave kluba, kao i pomoćne prostorije za smeštaj 
opreme potrebne za rad sadiona . 

Iz  prijemnih prostorija igraĉi i sudije direktno izlaze na teren, a vip gosti i predstavnici medija liftom ili 
stepenicama penju na drugi sprat (na koti +6,55m ). 

Na koti +3.40 (145,00) formiran je plato oko celog stadiona sa koga posetioci kroz kontrolisane ulaze ulaze 
u koridor ispod tribina. Duţ  koridora su projektovani punktovi za ketering,prvu pomoć i toleti. Posetioci 
ulaze na tribine sa  po pet prolaza na severu i jugu i sa po sedam na istoku i zapadu. Invalidi imaju 
nezavisne ulaze na tribine sa jugo-zapadne, severo-zapadne i severo-istoĉne strane rampom se penju na 
kotu +0,70 m. Uz same ulaze projektovani su toleti i punktovi prve pomoći i ketering. 

Na nivou prizemlja sa severne strane formiran je prostor namenjen za komercijalne sadrţ aje. Namena 
lokala je u domenu lokalne zajednice. 

Zapadna tribina ima i treći nivo.. 

Na trećem nivou (kota+6.55) projektovani su prostori za novinare, tv reportere, tv studio, kontrolna soba, 
vip kafe. Sa ovog nivoa se silazi do vip mesta- ukupno 180.  

Tribine su kompaktne, ravne. U ćoškovima pod uglom od 45 stepeni  postavljena su dva semafora i dva 
reklamna panela.  

Ukupan kapacitet stadiona je 8186 gledalaca i to zapadna tribina 1975 +180 vip gledaca, 31 invalida i 31 
pratioca, istoĉna tribina 2467 gledalaca,16 invalida i 16 pratilaca, severna tribina 1685,16 invalida i 16 
pratilaca, juţ na tribina  1719 gledalaca, 17 invalida i 17 pratioca. 

MOGUĆNOST VATROGASNE INTERVENCIJE 

U skladu sa Pravilnikom o tehniĉkim normativima za zaštitu visokih objekata od poţ ara ( «Sl. glasnik RS» 
broj 80/2015, 67/2017 i 103/2018) objekat je svrstan u kategoriju niskih objekata, pošto se pod najviše 
etaţ e na kojoj borave ljudi nalazi na visini manjoj od 30m iznad najniţ e kote terena na koji je moguć pristup 
i na kome je moguća intervencija vatrogasnim vozilima uz korišćenje automehaniĉkih lestvi.  

Za intervenciju vatrogasnih vozila koristiće se interne saobraćajnice oko objekta, tako da će vatrogasna 
vozila ići voţ njom unapred. 

Saobraćajnice koje će sluţ iti za intervenciju vatrogasnih vozila zadovoljavaju sve zahteve Pravilnika o 
tehniĉkim normativima za pristupne puteve, okretnice i ureĊene platoe za vatrogasna vozila u blizini 
objekata povećanog rizika od poţ ara («Sl. List SRJ» broj 8/95): 

- nosivost kolovoza saobraćajnica i platoa 13kN osovinskog pritiska, 

- najmanja širina saobraćajnica za jednosmerno kretanje vozila 3,50m, a za dvosmerno 6,00m, 

- unutrašnji radijus krivine 7,00m, a spoljašnji 10,50m. 

 

Pristup objektu moguć je sa sve ĉetiri strane objekta. 

Za pristup vatrogasnih vozila za potrebe intervencije predviĊene su novoprojektovane saobraćajnice. 
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Sem vatrogasnim vozilima, na slobodnim fasadama objekta gašenje je omogućeno svom raspoloţi vom 
mobilnom vatrogasnom opremom. 

Za intervenciju gašenja poţ ara, kao i spašavanje ljudi i imovine ugroţ ene poţ arom ili drugim elementarnim 
nepogodama intervenisaće vatrogasci Vatrogasne stanice Zajeĉar (ul. KaraĊorĊev venac), kao najbliţ e 
vatrogasne stanice ovom objektu. 

 

ANALIZA UGROŢENOSTI OD POŢARA I PREVENTIVNE  MERE ZAŠTITE             

Uzimajući u obzir proces rada, namenu objekta, broj ljudi koji borave u objektima i fiziĉko-hemijske osobine 
materijala koji se nalaze u objektu, moţ e se konstatovati da  objekat nije ugroţ en od poţ ara pri 
propisanom reţ imu rada. 

Specifiĉno poţ arno opterećenje je izraţ eno toplotom svedenom na 1 m2 površine te prostorije i isto se 
raĉuna po JUS U.Jl.030, a po formuli 

  Pi= qi x Vi x. Hi / S gde je: 

          Pi - specifiĉno poţ arno opterećenje u KJ/m2 

          qi - prividna gustina materijala u kg/m3 

          Vi - zapremina materijala u m3 

          S  - površina osnove u kvadratnim metrima (m2) 

          Hi - kaloriĉna moć u KJ/kg. 

U raĉun ulaze svi gorivi materijali u smislu standarda JUS.U.Jl.020 koji su sastavni delovi zgrade instalacija 
i opreme (nameštaja) i materijali za koje je zgrada namenski izgraĊena. 

Prema navedenom standardu definisane su tri grupe poţ arnog opterećenja: 

 - nisko poţ arno opterećenje je do 1000 MJ/m2 

 - srednje poţ arno opterećenje je od 1000-2000  MJ/m2 

 - visoko poţ arno opterećenje je preko 2000  MJ/m2 

U javnom objektu – fudbalskom stadionu u Zajeĉaru, sektori, podsektori i prostorije pripadaju razliĉitim 
grupama poţ arnog opterećenja.  

Specifiĉno poţ arno opterećenje nije raĉunato, već je usvojeno iz EURO ALARMA u II delu, grupa 5, Zbirke 
saveznih propisa iz oblasti zaštite od poţ ara i eksplozija.  

Poţ arno opterećenje za kategoriju sportskih objekata karakteriše se kao nisko poţ arno opterećenje. 

 

KLASIFIKACIJA OBJEKTA 

Standardom SRPS U.J1.240 utvrĊuje se minimalni potreban stepen otpornosti objekta prema poţ aru kao i 
otpornost elemenata konstrukcije objekta u ĉasovima. 
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Stepen otpornosti na poţ ar omogućava uspešnu evakuaciju svih lica koja se mogu zateći u objektu za 
vreme poţ ara, kao i uspešnu intervenciju vatrogasaca. 

Specifiĉno poţ arno opterećenje nije raĉunato, već je usvojeno iz EURO ALARMA u II delu, grupa 5, Zbirke 
saveznih propisa iz oblasti zaštite od poţ ara i eksplozija. Poţ arno opterećenje za kategoriju javnih objekata 
karakteriše se kao nisko poţ arno opterećenje.  

Ovu vrstu objekata ne karakteriše izrazita poţ arna ugroţ enost, meĊutim zbog velikog broja ljudi u objektu 
mogu imati znaĉajnih posledica i pri pojavi poţ ara manjih razmera.  

Minimalni potreban stepen otpornosti ovog objekta odreĊuje se prema Pravilniku o tehniĉkim normativima 
za zaštitu od poţ ara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene ( „Sl. Glasnik RS“ broj 
22/2019). 

U smislu klasifikacije zgrada prema dominantnoj nameni, izdvojenosti i visini, predmetni objekat pripada 
izdvojenim javnim objektima, visine manje do 8m, u odnosu na kotu saobraćajnice na koju je moguć pristup 
vozila sa automehaniĉkim lestvama, što ga svrstava u kategoriju IJ1. 

U smislu potrebnog rastojanja izmeĊu zgrada, odnosno njihovih najbliţi h prozora, s obzirom na prenošenje 
poţ ara, proraĉun nije vršen jer je projektnim rešenjem objekta dispozicija fasadnih otvora odabrana tako da 
prenos poţ ara nije realno moguć. 

U smislu mogućnosti pristupa, objektu je moguće prići sa sve ĉetiri strane. 

U pogledu mogućnosti evakuacije u sluĉaju hitnosti, koja se utvrĊuje na osnovu JUS N. B2. 730 objekat se 
kategoriše kao BD3. 

 

ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKE MERE ZAŠTITE OD POŢARA 

GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE I GRAĐEVINSKI MATERIJALI 

Svi materijali i uredjaji koji se koriste za ugradnju moraju  imati vaţ eću ispravu o usaglašenosti i moraju 
odgovarati vaţ ećim propisima i tehniĉkim normama. 

Konstrukcija objekta mora ispunjavati minimalan stepen otpornosti (SOP) prema SRPS U.J1.240. 

Nenoseći elementi objekta primenjeni na koridorima i putevima evakuacije moraju ispunjavati definisane 
kriterijume u pogledu klase gorivosti, saglasno uslovima iz Pravilnika o tehniĉkim normativima za zaštitu od 
poţ ara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene ( „Sl. Glasnik RS“ broj 22/2019). 

 

EVAKUACIJA 

Na osnovu tehnološkog procesa i namene objekta putevi za evakuaciju su rešeni tako da omoguće 
bezbednu evakuaciju svih ljudi koji se nalaze u objektu. Da bi se ovo omogućilo ispoštovani su svi 
propisani zahtevi u odnosu na oĉekivani broj ljudi koji se mogu naći u objektu, spratnost i vrstu objekta, te 
je usvojena potrebna visina, širina i duţi na evakuacionih puteva. Vrata na putevima za evakuaciju otvaraju 
se zaokretno u smeru evakuacije.    

INSTALACIJE 

Objekat je snabdeven svim potrebnim instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroenergetskim 
instalacijama, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, termotehniĉki instalacijama koje propisuje  



  

Telefoni : +381 11 245 8753 ; + 381 11 245 5862  ; fax +382 11 245 4577 ; e mail:office@synthesisengineering.rs , 

                                                MB 20796499 ; PIB 107409476 ; Banca Intesa AD i Erste Bank AD 

 

Pravilnik o tehniĉkim normativima za zaštitu od poţ ara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne 
namene ( „Sl. Glasnik RS“ broj 22/2019), kao i UEFA pravilnik o stadionskoj infrastrukturi“ za sportske 
objekte Kategorije 4. 

Sve instalacije u funkciji zaštite od poţ ara predviĊene su u skladu sa tehniĉkim propisima koji regulišu usko 
specifiĉnu oblast. 

 

 

 

 

Odgovorni projektant : 

Aleksandar  K. Todorović, dipl.ing.arh. 

Broj licence: 300C29305 

  

 

NUMERIĈKA DOKUMENTACIJA 

 PREGLED KAPACITETA  

Stadion Zajeĉar ukupno 

spratnost P+2 

BRGP ukupno 11.344,84m² 

BRGP objekta 5.710,16m² 

BRGP tribina 5.634,68m² 

Neto pov. objekta 5.068,85m² 

Br.posetilaca (8001 - 8250) 8186 

Ukupan br. PM 191 

Br.PM  155 

Br. PM za invalide  36 
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s.006 elektro prostorija 44.94

256.79 m²

А

B

C

D

E

F

G

J

K

L

M

N

P

R

S

H

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

12
33

2

95
0

15
0

12
92

20
40

54
0

40
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14992

600 600 600 600 600600 600 600600 600 600600 600 600 600 600 6001100 600600 600 1292600

granica i broj katastarske parcele

LEGENDA

granica detaljne razrade

granica urbanističkog projekta

građevinska linijaГЛ

kolski ulaz u kompleks

pešački ulaz u kompleks

 PM broj parking mesta

trafo stanica / dizel agregat

regulaciona linija

zelenilo u direktnom kontaktu
sa tlom u okviru parcele

žardinjera 

postojeći / planirani drvored

kontejneri (dim.2.5x1.6m)

ʃʠʩʪ

1:200

ʀɼʈʬʘʟʘ

ʎɽʇ - ʮʝʥʪʘʨ ʟʘ ʧʣʘʥʠʨʘˁʝ ʫʨʘʙʘʥʦʛ ʨʘʟʚʦʿʘ, ɹʝʦʛʨʘʜ

ʆʛˁʝʥ ɫʫʨʦʚ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ɸʣʝʢʩʘʥʜʘʨ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

Sintezis inģenjering PPI , Beograd

ʈ

ɻʃɸɺʅʀ ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊʉʂʀ ʊʀʄ

ʆɼɻ. ʇʈʆɱɽʂʊ. ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ 

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ
ʅʘʪʘʣʠʿʘ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʈɸɼʅʀ ʊʀʄ

ʇʈʆɱɽʂɸʊ

ʀʅɺɽʉʊʀʊʆʈ

ʃʆʂɸʎʀɱɸ

ɹʠˀʘʥʘ ʄʨʚʘˀʝʚʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʦʨʜʘʥʘ ʄʘʨʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʨʘʜ ɿʘʿʝʯʘʨ, ʊʨʛ ʦʩʣʦʙʦʹʝˁʘ ʙʨ.1, ɿʘʿʝʯʘʨ

ɿʘʿʝʯʘʨ

ʀʜʝʿʥʦ ʨʝʰʝˁʝ ʬʫʜʙʘʣʩʢʦʛ ʩʪʘʜʠʦʥʘ ʫ ɿʘʿʝʯʘʨʫ ʥʘ ʜʝʣʫ ʂʇ ʙʨ. 6285/1 ʂʆ ɿʘʿʝʯʘʨ -  LOT 3

ʘʧʨʠʣ 2019.

ʄʠʣʦʰ ɺʝʿʠʥ ʜ.ʠ.ʤ.

Ñ0.00 = 141.60
ʆʉʅʆɺɸ ʅɸ ʂʆʊʀ +3.40

03

NS

AutoCAD SHX Text
6522/1



+6.55

150

68
00

10500

23
0

15
0

150 800

85
0

1200 1200

11
20

85
0

68
0

85
00

12
00

800
12100

26
0

w.201

w.202 w.202 w.202w.203 w.203

w.204w.204

w.205

w
.2

06 w.206

w.208 w.208w.208 w.208

w.207

w
.2

06

±0.00
141.60

nivo +6.55
zapad
w.201 VIP prostor 514.74
w.202 sedišta za predstavnike medija   85.80
w.203 komentatorske pozicije 38.20
w.204 TV studio     49.28
w.205 kontrolna soba 37.96
w.206 TOALETI (ženski, muški, invalidi) 27.43
w.207 pomoćna prostorija 29.00
w.208 STEPENIŠTE   83.60

866.00 m²

nivo +6.55   
neto površina 866.00 m² 
BRGP 948.47 m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600600 600600 6001100 1100
14800

А

B

C

D

E

F

G

J

K

L

M

N

P

R

S

H

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

20
20

10
12

0
11

00
20

40

granica i broj katastarske parcele

LEGENDA

granica detaljne razrade

granica urbanističkog projekta

građevinska linijaГЛ

kolski ulaz u kompleks

pešački ulaz u kompleks

 PM broj parking mesta

trafo stanica / dizel agregat

regulaciona linija

zelenilo u direktnom kontaktu
sa tlom u okviru parcele

žardinjera 

postojeći / planirani drvored

kontejneri (dim.2.5x1.6m)

ʃʠʩʪ

1:200

ʀɼʈʬʘʟʘ

ʎɽʇ - ʮʝʥʪʘʨ ʟʘ ʧʣʘʥʠʨʘˁʝ ʫʨʘʙʘʥʦʛ ʨʘʟʚʦʿʘ, ɹʝʦʛʨʘʜ

ʆʛˁʝʥ ɫʫʨʦʚ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ɸʣʝʢʩʘʥʜʘʨ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

Sintezis inģenjering PPI , Beograd

ʈ

ɻʃɸɺʅʀ ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊʉʂʀ ʊʀʄ

ʆɼɻ. ʇʈʆɱɽʂʊ. ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ 

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ
ʅʘʪʘʣʠʿʘ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʈɸɼʅʀ ʊʀʄ

ʇʈʆɱɽʂɸʊ

ʀʅɺɽʉʊʀʊʆʈ

ʃʆʂɸʎʀɱɸ

ɹʠˀʘʥʘ ʄʨʚʘˀʝʚʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʦʨʜʘʥʘ ʄʘʨʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʨʘʜ ɿʘʿʝʯʘʨ, ʊʨʛ ʦʩʣʦʙʦʹʝˁʘ ʙʨ.1, ɿʘʿʝʯʘʨ

ɿʘʿʝʯʘʨ

ʀʜʝʿʥʦ ʨʝʰʝˁʝ ʬʫʜʙʘʣʩʢʦʛ ʩʪʘʜʠʦʥʘ ʫ ɿʘʿʝʯʘʨʫ ʥʘ ʜʝʣʫ ʂʇ ʙʨ. 6285/1 ʂʆ ɿʘʿʝʯʘʨ -  LOT 3

ʘʧʨʠʣ 2019.

ʄʠʣʦʰ ɺʝʿʠʥ ʜ.ʠ.ʤ.

Ñ0.00 = 141.60
ʆʉʅʆɺɸ ʅɸ ʂʆʊʀ +6.55

04

NS

AutoCAD SHX Text
6522/1



А

B

C

D

E

F

G

J

K

L

M

N

P

R

S

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

13
11

9

22
69

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

18
50

16304
185060060060060060060060060060060060060060060032060015206006006006001850

±0.00
141.60

+16.30

+16.30

+16.30 +16.30

2100 12100 2111

25
20

85
00

21
00

85
0

68
00

85
0

800 10500 800

10°

10
°

10
°

10°

granica i broj katastarske parcele

LEGENDA

granica detaljne razrade

granica urbanističkog projekta

građevinska linijaГЛ

kolski ulaz u kompleks

pešački ulaz u kompleks

 PM broj parking mesta

trafo stanica / dizel agregat

regulaciona linija

zelenilo u direktnom kontaktu
sa tlom u okviru parcele

žardinjera 

postojeći / planirani drvored

kontejneri (dim.2.5x1.6m)

ʃʠʩʪ

1:200

ʀɼʈʬʘʟʘ

ʎɽʇ - ʮʝʥʪʘʨ ʟʘ ʧʣʘʥʠʨʘˁʝ ʫʨʘʙʘʥʦʛ ʨʘʟʚʦʿʘ, ɹʝʦʛʨʘʜ

ʆʛˁʝʥ ɫʫʨʦʚ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ɸʣʝʢʩʘʥʜʘʨ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

Sintezis inģenjering PPI , Beograd

ʈ

ɻʃɸɺʅʀ ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊʉʂʀ ʊʀʄ

ʆɼɻ. ʇʈʆɱɽʂʊ. ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ 

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ
ʅʘʪʘʣʠʿʘ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʈɸɼʅʀ ʊʀʄ

ʇʈʆɱɽʂɸʊ

ʀʅɺɽʉʊʀʊʆʈ

ʃʆʂɸʎʀɱɸ

ɹʠˀʘʥʘ ʄʨʚʘˀʝʚʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʦʨʜʘʥʘ ʄʘʨʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʨʘʜ ɿʘʿʝʯʘʨ, ʊʨʛ ʦʩʣʦʙʦʹʝˁʘ ʙʨ.1, ɿʘʿʝʯʘʨ

ɿʘʿʝʯʘʨ

ʀʜʝʿʥʦ ʨʝʰʝˁʝ ʬʫʜʙʘʣʩʢʦʛ ʩʪʘʜʠʦʥʘ ʫ ɿʘʿʝʯʘʨʫ ʥʘ ʜʝʣʫ ʂʇ ʙʨ. 6285/1 ʂʆ ɿʘʿʝʯʘʨ -  LOT 3

ʘʧʨʠʣ 2019.

ʄʠʣʦʰ ɺʝʿʠʥ ʜ.ʠ.ʤ.

Ñ0.00 = 141.60
ʆʉʅʆɺɸ ʂʈʆɺɸ

05

NS

AutoCAD SHX Text
6522/1



±0.00
141.60

+6.55

+3.40

+16.30

+3.40
145.00

+16.30

192

+6.55

+11.05

±0.00
141.60

1340

-2.60
139.00

+3.40
145.00

±0.00
141.60

+6.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

16312
600 600 600 600950150 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 950 130

+11.05

+16.30

141.60

±0.00
141.60

+6.55

+3.40

+16.30

+3.40
145.00

+16.30

192

+6.55

+11.05

±0.00
141.60

1340

-2.60
139.00

+3.40
145.00

±0.00
141.60

+6.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

16312
600 600 600 600950150 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1080

+11.05

+16.30

10°

10°

10°

10°

ʇʈɽʉɽʎʀ 1 ʠ 2

06

1

2

43

43

1

2

NS

PRESEK 2

PRESEK 1

ʃʠʩʪ

1:200

ʀɼʈʬʘʟʘ

ʎɽʇ - ʮʝʥʪʘʨ ʟʘ ʧʣʘʥʠʨʘˁʝ ʫʨʘʙʘʥʦʛ ʨʘʟʚʦʿʘ, ɹʝʦʛʨʘʜ

ʆʛˁʝʥ ɫʫʨʦʚ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ɸʣʝʢʩʘʥʜʘʨ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

Sintezis inģenjering PPI , Beograd

ʈ

ɻʃɸɺʅʀ ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊʉʂʀ ʊʀʄ

ʆɼɻ. ʇʈʆɱɽʂʊ. ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ 

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ
ʅʘʪʘʣʠʿʘ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʈɸɼʅʀ ʊʀʄ

ʇʈʆɱɽʂɸʊ

ʀʅɺɽʉʊʀʊʆʈ

ʃʆʂɸʎʀɱɸ

ɹʠˀʘʥʘ ʄʨʚʘˀʝʚʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʦʨʜʘʥʘ ʄʘʨʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʨʘʜ ɿʘʿʝʯʘʨ, ʊʨʛ ʦʩʣʦʙʦʹʝˁʘ ʙʨ.1, ɿʘʿʝʯʘʨ

ɿʘʿʝʯʘʨ

ʀʜʝʿʥʦ ʨʝʰʝˁʝ ʬʫʜʙʘʣʩʢʦʛ ʩʪʘʜʠʦʥʘ ʫ ɿʘʿʝʯʘʨʫ ʥʘ ʜʝʣʫ ʂʇ ʙʨ. 6285/1 ʂʆ ɿʘʿʝʯʘʨ -  LOT 3

ʘʧʨʠʣ 2019.

ʄʠʣʦʰ ɺʝʿʠʥ ʜ.ʠ.ʤ.

Ñ0.00 = 141.60



+3.40
145.00

+6.55

+3.40
145.00

±0.00
141.60

+16.30

±0.00
141.60

+16.30

+11.05

+9.60

+6.55

-1.60
140.00

+3.40
145.00

+6.55

+3.40
145.00

±0.00
141.60

+16.30

±0.00
141.60

+16.30

+11.05

+9.60

+6.55

-1.60
140.00

А B C D E F G J K L M N P R SH

12332
600 600 600 6001292 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1100 940

240

А B C D E F G J K L M N P R SH

12140
600 600 600 6001734 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1100 940

10°

10°

10°

10°

ʇʈɽʉɽʎʀ 3 ʠ 4

07

1

2

43

43

1

2

NS

PRESEK 4

PRESEK 3

ʃʠʩʪ

1:200

ʀɼʈʬʘʟʘ

ʎɽʇ - ʮʝʥʪʘʨ ʟʘ ʧʣʘʥʠʨʘˁʝ ʫʨʘʙʘʥʦʛ ʨʘʟʚʦʿʘ, ɹʝʦʛʨʘʜ

ʆʛˁʝʥ ɫʫʨʦʚ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ɸʣʝʢʩʘʥʜʘʨ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

Sintezis inģenjering PPI , Beograd

ʈ

ɻʃɸɺʅʀ ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊʉʂʀ ʊʀʄ

ʆɼɻ. ʇʈʆɱɽʂʊ. ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ 

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ
ʅʘʪʘʣʠʿʘ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʈɸɼʅʀ ʊʀʄ

ʇʈʆɱɽʂɸʊ

ʀʅɺɽʉʊʀʊʆʈ

ʃʆʂɸʎʀɱɸ

ɹʠˀʘʥʘ ʄʨʚʘˀʝʚʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʦʨʜʘʥʘ ʄʘʨʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʨʘʜ ɿʘʿʝʯʘʨ, ʊʨʛ ʦʩʣʦʙʦʹʝˁʘ ʙʨ.1, ɿʘʿʝʯʘʨ

ɿʘʿʝʯʘʨ

ʀʜʝʿʥʦ ʨʝʰʝˁʝ ʬʫʜʙʘʣʩʢʦʛ ʩʪʘʜʠʦʥʘ ʫ ɿʘʿʝʯʘʨʫ ʥʘ ʜʝʣʫ ʂʇ ʙʨ. 6285/1 ʂʆ ɿʘʿʝʯʘʨ -  LOT 3

ʘʧʨʠʣ 2019.

ʄʠʣʦʰ ɺʝʿʠʥ ʜ.ʠ.ʤ.

Ñ0.00 = 141.60



+3.40
145.00

+16.30

-1.60
140.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

±0.00
141.60

+6.55

+16.30

+3.40
145.00

+3.40
145.00

+16.30

-1.60
140.00

+3.40
145.00

±0.00
141.60

+16.30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

istok

ɿɸʇɸɼʅɸ ʀ ʀʉʊʆʏʅɸ ʌɸʉɸɼɸ

08

NS

zapadna fasada

se
ve

rn
a 

fa
sa

da

ju
žn

a 
fa

sa
da

istočna fasada

ZAPADNA FASADA

ISTOĻNA FASADA

ʃʠʩʪ

1:200

ʀɼʈʬʘʟʘ

ʎɽʇ - ʮʝʥʪʘʨ ʟʘ ʧʣʘʥʠʨʘˁʝ ʫʨʘʙʘʥʦʛ ʨʘʟʚʦʿʘ, ɹʝʦʛʨʘʜ

ʆʛˁʝʥ ɫʫʨʦʚ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ɸʣʝʢʩʘʥʜʘʨ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

Sintezis inģenjering PPI , Beograd

ʈ

ɻʃɸɺʅʀ ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊʉʂʀ ʊʀʄ

ʆɼɻ. ʇʈʆɱɽʂʊ. ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ 

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ
ʅʘʪʘʣʠʿʘ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʈɸɼʅʀ ʊʀʄ

ʇʈʆɱɽʂɸʊ

ʀʅɺɽʉʊʀʊʆʈ

ʃʆʂɸʎʀɱɸ

ɹʠˀʘʥʘ ʄʨʚʘˀʝʚʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʦʨʜʘʥʘ ʄʘʨʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʨʘʜ ɿʘʿʝʯʘʨ, ʊʨʛ ʦʩʣʦʙʦʹʝˁʘ ʙʨ.1, ɿʘʿʝʯʘʨ

ɿʘʿʝʯʘʨ

ʀʜʝʿʥʦ ʨʝʰʝˁʝ ʬʫʜʙʘʣʩʢʦʛ ʩʪʘʜʠʦʥʘ ʫ ɿʘʿʝʯʘʨʫ ʥʘ ʜʝʣʫ ʂʇ ʙʨ. 6285/1 ʂʆ ɿʘʿʝʯʘʨ -  LOT 3

ʘʧʨʠʣ 2019.

ʄʠʣʦʰ ɺʝʿʠʥ ʜ.ʠ.ʤ.

Ñ0.00 = 141.60



ʉɽɺɽʈʅɸ ʀ ɱʋɾʅɸ ʌɸʉɸɼɸ

09ʃʠʩʪ

1:200

ʀɼʈʬʘʟʘ

ʎɽʇ - ʮʝʥʪʘʨ ʟʘ ʧʣʘʥʠʨʘˁʝ ʫʨʘʙʘʥʦʛ ʨʘʟʚʦʿʘ, ɹʝʦʛʨʘʜ

ʆʛˁʝʥ ɫʫʨʦʚ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ɸʣʝʢʩʘʥʜʘʨ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

Sintezis inģenjering PPI , Beograd

ʈ

ɻʃɸɺʅʀ ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊʉʂʀ ʊʀʄ

ʆɼɻ. ʇʈʆɱɽʂʊ. ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ 

ʇʈʆɱɽʂʊɸʅʊ ɸʈʍʀʊɽʂʊʋʈɽ
ʅʘʪʘʣʠʿʘ ʊʦʜʦʨʦʚʠ˂ ʜ.ʠ.ʘ.

ʈɸɼʅʀ ʊʀʄ

ʇʈʆɱɽʂɸʊ

ʀʅɺɽʉʊʀʊʆʈ

ʃʆʂɸʎʀɱɸ

ɹʠˀʘʥʘ ʄʨʚʘˀʝʚʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʦʨʜʘʥʘ ʄʘʨʠ˂ ʘʨʭ.ʪʝʭ.

ɻʨʘʜ ɿʘʿʝʯʘʨ, ʊʨʛ ʦʩʣʦʙʦʹʝˁʘ ʙʨ.1, ɿʘʿʝʯʘʨ

ɿʘʿʝʯʘʨ

ʀʜʝʿʥʦ ʨʝʰʝˁʝ ʬʫʜʙʘʣʩʢʦʛ ʩʪʘʜʠʦʥʘ ʫ ɿʘʿʝʯʘʨʫ ʥʘ ʜʝʣʫ ʂʇ ʙʨ. 6285/1 ʂʆ ɿʘʿʝʯʘʨ -  LOT 3

ʘʧʨʠʣ 2019.

ʄʠʣʦʰ ɺʝʿʠʥ ʜ.ʠ.ʤ.

Ñ0.00 = 141.60

SEVERNA FASADA

JUĢNA FASADA



ПЕРСПЕКТИВНИ ПРИКАЗ

10

NS

jug
o-z

ap
ad

ni p
rika

z

sev
ere

o-i
sto

čni
 pr

ika
z

SEVERO-ISTOČNI PRIKAZ

JUGO-ZAPADNI PRIKAZ

Лист

1:200

ИДРфаза

ЦЕП - центар за планирање урабаног развоја, Београд

Огњен Ђуровћ д.и.а.

Александар Тодоровић д.и.а.

Sintezis inženjering PPI , Beograd

Р

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

ПРОЈЕКТАНТСКИ ТИМ

ОДГ. ПРОЈЕКТ. АРХИТЕКТУРЕ 

ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТУРЕ
Наталија Тодоровић д.и.а.

РАДНИ ТИМ

ПРОЈЕКАТ

ИНВЕСТИТОР

ЛОКАЦИЈА

Биљана Мрваљевић арх.тех.

Гордана Марић арх.тех.

Град Зајечар, Трг ослобођења бр.1, Зајечар

Зајечар

Идејно решење фудбалског стадиона у Зајечару на делу КП бр. 6285/1 КО Зајечар -  LOT 3
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