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ПРЕДГОВОР 

Циљ предмета је савладавање основних појмова и знања која се односе на познавање 
елемената, управљање радом и коришћењем спортског објекта.  

Савремени спортски објекти су веома сложени механизми који, под једним кровом, 
окупљају велики број разнородних система и инсталација. Сви елементи објекта, од 
најједноставнијег до најсложенијег, морају да буду у функцији и да своју улогу врше на 
начин који је пројектован или потребан у датом тренутку. Стога је лице које управља 
спортским објектом потребно да поседује знања, на одређеном нивоу, о сваком од 
елемената објекта како би се у пракси могло доносити правилне и правовремене одлуке и 
то у реалном времену.  

Лице које управља спортским објектом не може да своје знање базира само на знању 
које је стечено током образовања. Савремени живот и напредак науке свакодневно доносе 
новине од којих велики број завршавају у раду спортског објекта. Правилна процена о 
предностима и потенцијалним опасностима од употребе нових материјала и техничких 
решења у пракси тражи од лица које управља спортским објектом стално стручно 
усавршавање. То указује на веома велике потенцијале стручне области којој овај уџбеник 
служи као основа али и уверење да је ова професија занимљива и динамична.   

Процес наставе је усклађен са потребама материје коју је потребно да савлада 
студент. Материја је подељена у два сегмента: материјал за наставу и вежбања. Настава је 
прилагођена широком спектру области управљања спортским објектом које мора да 
савлада студент. У првом делу уџбеника је изложена теоријска основа, искуства из праксе 
и позитивни примери. На тај начин су повезана теоријска знања са њиховом практичном 
применом, што и треба да буде крајњи циљ за који се припрема студент.  

Уџбеник прати Практикум који садржи примере из праксе и вежбања која су, ради 
лакше прегледности, повезана са појединим поглављима у књизи. Како је управљање 
спортским објектом дисциплина која своје резултате даје искључиво у пракси Практикум 
треба да послужи као увод у будућу праксу која очекује студента. Стога су вежбања што 
више прилагођена реалним проблемима и ситуацијама који се могу срести, након 
завршетка школовања, током првих година рада.  

Такође, Практикум и Уџбеник, дају смернице о будућем односу ученика према 
послу, проблемима које ће сусретати и свом стручном усавршавању како би кроз лични 
пример, који ће пружати својим сарадницима, олакшао свој задатак и учествовао у 
најважнијем задатку у опстанку објекта, након његовог правилног рада, а то је стално 
унапређење пословања.  

Уџбеник има за циљ да ученику, након завршетка школовања, буде употребљив 
водич ка даљем проучавању теме што ће, имајући у виду досадашње послове које 
преузимају ученици ове школе, бити и више него неопходно.  

Основна знања која ће бити стечена ће бити квалитетан и поуздан основ за 
преузимање задатка управљања спортским објектом, од најмањих до највећих система, 
који се могу наћи на простору Балкана. Ипак треба рећи да је управљање спортским 
објектом сложен посао који, поред теоријских знања, захтева значајно практично искуство 
па препоручујем да ученик током школовања сакупи што више потребних знања али да 
мора бити свестан да су поменута знања ипак само основа на којем даље гради своје знање 
и стручност. Посебно што искуство у пословању сличних објеката и проблеми који се 
јављају у тренутној пракси саветују посебну опрезност за тек свршене стручњаке. Овај 
уџбеник је грађен тако да може да буде добар путоказ ка посматрању праксе у коју ће 
млади сручњак приступити и даљем усавршавању. 
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Начин презентације градива је прилагођен савременим достигнућима уџбеничке 
форме. Стога свако поглавље садржи неколико целина: целину са кључним појмовима у 
поглављу, Циљеве које мора да оствари поглавље, Резиме материје изнесене у поглављу, 
прегледно изложену тему, попис појмова који се срећу у поглављу, Илустрације које 
појашњавају поједине теме из поглавља, попис порекла илустрација и питања која су 
везана за поглавље ради провере наученог. На крају уџбеника се налази попис 
препоручене литературе за потребе даљег проучавања. 

У начину презентације следећи дидактичко методички принципи су били од 
пресудне важности: научност и трајности знања, примереност нивоу претходног знања, 
систематичност, поступност, рационалност, економичност, очигледност и практичност. 
Искрено се надам да је уџбеник писан једноставним стилом, да је својом структуром 
прилагођен материји коју излаже, да нема двозначних објашњења и питања, да нема 
неодређености и нејасноћа. Све наведено је учињено са намером да се материја, 
прилагођена нивоу и потребама ове образовне институције, изложи на савремен и 
занимљив начин. Поред приоритетног мишљења стручних рецензената мислим да 
најбољи суд о степену до кога су остварени постављени циљеви ће најбоље дати студенти. 
Желим им пријатан рад. 

др Душко Кузовић дипл.инг.арх. 
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ЗАХВАЛНОСТ 

Захвалност поводом овог уџбеника дугујем институцији и свим упосленима 
Академије фудбала у Београду за помоћ при набавци литературе, логистичкој подршци, 
стручним и педагошким упутствима и помоћи на прикупљању неопходних информација и 
савремених искустава.  

Посебну захвалност дугујем проф др Стефану Илићу, др Недељку Стојнићу научном 
сараднику из Београда, проф др Јовану Мићићу из Београда и проф др Николи Цекићу из 
Ниша на подршци при мом првом сусрету са професиналном и моралном одговорношћу 
уџбеника. Посебно им се захваљујем на, данас веома реткој појави, несебичном 
преношењу богатог искустава из струке, праксе и наставе.  

Такође, захваљујем се свим ауторима драгоцених књига и публикација, именовних у 
попису Литературе, без чијих искустава и знања ова књига би била немерљиво 
сиромашнија а можда чак и немогућа.  

И на крају, али са једнаком важношћу, захваљујем се садашњим и будућим 
студентима који су ми били највећи подстицај да овај уџбеник буде што бољи. 
Првенствена намена овог уџбеника је да студентима на занимљив и једноставан начин 
пренесе потребно знање. Надам се да ће знање, пружено у овом уџбенику, помоћи 
студентима да по завршеку школовања квалитетно обављају свој посао, да од њега могу 
да граде и чувају своје породице и буду корисни и савесни учесници у друштву.  
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01 ПОГЛАВЉЕ: УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКИМ ОБЈЕКТОМ 

Поглавље 01.Основни појмови: 

Појам и сврха  Главни покретачи 
Историјски развој  Историјски развој  
Главне активности  Правци развоја 

Поглавље 01.Циљеви поглавља: 

Циљ поглавља је да студенту пружи основне информације о улози и задацима 
управљања спортским објектом, историјским развојем спортских објеката као главним 
предметом управљања, главним активностима управљања, главним покретачима промена, 
историјском развоју дисциплине и тренутним правцима развоја.  

Поглавље 01.Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у три целине: о садашњости, историјском развоју и 
будућности дисциплине управљања спортским објектом.  

У првом делу поглавља се сазнаје о задацима и границама дисциплине, о њеном 
историјском развоју, о главним активностима дисциплине, о утицајима који су главни 
покретачи промена у пракси и теорији, о основним сервисима и инсталацијама који се 
налазе у оквиру комплексног система какав је спортски објекат.  

У другом делу поглавља се даје кратак преглед развоја спортских објеката како би се 
стекла слика о променама током еволуције спорта и посртских објеката и да су у овом 
дисциплини сталне једино промене.  

У трећем делу поглавља се у основним цртама сазнаје о утицајима и потребама које 
дају нове елементе и облике спортском објекту и новим техничким решењима која се 
примењују у њему и около њега.  
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01.01. ПОЈАМ И СВРХА УПРАВЉАЊА СПОРТСКИМ ОБЈЕКТОМ 

Шта подразумева управљање спортским објектом 

Спортски објекти данас су веома сложени и комплексни системи. Садрже велики 
број разнородних инсталација и уређаја који морају да обављају свој задатак у потпуности 
исавршено како би цео систем могао да функционише и одговори намени за коју је 
саграђен. Посебно је важна околност да се у оквиру објекта, током спортског догађаја, 
може наћи од неколико стотина до близу 100.000 посетилаца. Стога је савршено и 
прецизно функционисање објекта пре, током и након спортског догађаја, од пресудне 
важности за безбедност корисника, успешно пословање објекта и остварење пословних 
планова.  

У организацији рада објекта, према искуствима, је ангажован велики број особа међу 
којима увек мора постојати лице које координира све службе, одељења и сервисе. Знање и 
искуство руководећег лица мора да буде прилагођено системима којима управља и 
ситуацијама које могу да се догоде у оквиру спортског објекта који му је поверен на 
руковођење и одговорност. Како су велики спортски објекти од великог утицаја на физчку 
и социјалну околину, негативне последице лошег управљања се одржавају не само на 
објекат већ и на становиштво које гравитира објекту.  

На основу наведеног улога управљања спортским објектом је од изузетне важности а 
његово образовање предмет посебне друштвене пажње.  

Настанак и историјски развој  
Управљање објектима у форми научне дисциплине своје прве елементе добија 

почетком 20. века са интензивним развојем економије и потреба за пословним простором 
свих структура. [01] 

Нови импулс развоју ове дисциплине даје појава рачунара 1960. године а потом 
енергетска криза након 1970. године. И данас нове технологије и енергетска криза 
стимулишу и обликују развој ове дисциплине.1 

Управљање простором у коме се налазе велики број корисника је комплексан и 
тежак задатак. Потребно је у објекту обезбедити оптималне услове за рад са једне и 
безбедност са друге стране и све то при најнижим трошковима. То је у савременим 
условима велике конкуренције изузетно тежак и захтеван посао који тражи високо 
обучена лица способна да управљају тако сложеним системима и да познају довољно све 
инсталације и уређаје који функционишу у објекту на нивоу довољном да могу 
самостално и правовремено да доносе одлуке. У свету управљње објектом, а нарочито 
сложеним објектима, захтева посебно обучене људе а дисциплина којом се они баве, коју 
су проучавали и помоћу које обављају своје задатке се назива Facilities Management. У 
потреби да очувамо наш језик најближи превод овог термина на српки је Управљање 
објектима. 

Термин Facilities Management је формулисао Ross Perot у САД шездесетих година 20. 
века. Facility Management Institute (FMI) је основан 1979. године у Ann Arbor, Michigan, 
САД и његов задатак је био да установи и унапреди FM као нову научну дисциплину. 
Почетком 1980. године је основана National Facility Management Association (NFMA) са 
задатком да установи самосталну организацију посвећену струци и она је касније прерасла 
у International Facility Management Association (IFMA) са намером да интегрише што већи 
део међународне пословне јавности. Тако је у 2009. године IFMA имала 19.500 чланова у 
60 земаља. Процена је да у САД се послом FM бави преко 60.000 лица.  

                                                
1 Детаљније у: Barrett, P., (2003) Facilities management : towards best practice, Wiley-Blackwell. 
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Стога је неопходно установити јасан и квалитетан систем образовања, систем 
сертификације и вредновања остварених резултата због чега је установљен низ 
организација и института који су посвећени потребама унапређења знања и струке у овој 
области.2 

Главни задаци  

Веома је тешко дати прецизну дефиницију дисциплине FM имајући у виду веома 
широк спектар делатности из којих се интегришу знања у ту област. Стога је најбоље 
погледати неколико дефиниција FM које примењују различите међународне организације. 

Дефинција IFMA (International Facility Management Association): „Вештина 
координације људи и посао организације у физичком радном простору“. „Интегрисани 
процес који разматра људе, процес и место у организованом контексту“. 

Дефиниција AFM (Association of Facilities Managers): „...менаџмент просторија и 
објекта заједно са објектима, сервисима и људима који се налазе у њему; он има 
импликације у иницијалном дизајну, одржавању, свакодневној администрацији и 
контроли радне снаге, енергије и ресурса који се односе на њега.“ 

Дефиниција CFM (Centre for Facilities Management): „...ФМ је процес кроз који 
организације испоручује одржава уговорени ниво услуга укључујући квалитет околине 
како би обезбедила пуну вредност у коришћењу и како би постигла стратешке циљеве.“ 

Дефиницију ФМ BIFM (British Institute of Facilities Management) је усвојио 
дефиницију European Committee for Standardisation: “ФМ је интеграција процеса у оквиру 
организације како би одржао и развио уговорене услуге које подржавају и унапређују 
ефективност основних активности.” 

На основу горенаведеног може се констатовати да активности у области ФМ се 
односе на контролу, унапређење, подржавање, осигурање којим се простор и радно 
окружење, продуктивност основних активности и особља.  

Могу се установити четири основне групе у којима делује дисциплина управљања 
објектима:  

Објекат, 
Развој и унапређење некретнине, 
Технички сектор, 

Обезбеђење сервиса. 

Силе - покретачи промена  
Свака дисциплина има групу утицаја који су генератори промена и напретка. 

Основни покретачи промена у дисциплини управљања спортским објектом су две основне 
силе: силе потреба унапређења организације пословања и силе понуде и потражње за 
простором на тржишту.  

Унапређење организација пословања објекта омогућава остваривање циљева који си 
постављени у развојним лановима спортског објекта. Утицаји који присиљавају целокупан 
колектив спортског објекта на промене долазе од снага које се такође стално мењају као 
што су: законске регулативе, технологије, друштвени и научни развој итд. Понуда и 
потражња за појединим сервисима и услугама у објекту је у сталним променама па 
одржавање правилног баланса између понуде и потражње је основни задатак правилног 
управљања. Очувати квалитетну организацију фирме и употребити савремена унапређења 
у корист свога колектива је тешко али и неопходно. Стога је ради потреба опстанка на 
тржишту потребно своја стручна знања свакодневно унапређивати.  

                                                
2 Детаљније у: Keith A., (2010) Facilities Management, Spon Pres. 
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Нивои управљања спортским објектом 

Нивои управљања спортским објектом могу се дефинисати у три карактеристичне 
групе: стратегијски, тактички и оперативни. [02] 

Посматрајући појединачно дужности и активности су следеће: 
Стратегијски ниво. Овај ниво се састоји од дефинисања правила коришћења 

простора, правила управљања простором, односа према иновацијама, утицајем објекта на 
околину, управљањем односима са локалном управом, корисницима, партнерима, 
асоцијацијама итд. 

Тактички ниво. Овај ниво се састоји од имплементације и надгледања спровођења 
усвојених планова, развоја буџета, спревођења пословних циљева на практичан ниво, 
дефинисања услова квалитета коришшћења простора, оптимизовања коришћења ресурса, 
дефинисања и спровођење промена итд. 

Операциони ниво. Овај ниво се састоји од практичне реализације преузетих услуга и 
сервиса, провере процеса испоруке преузетих обавеза према корисницима, координирање 
испоручиоцима услуга, изради потребних извештај према вишем - тактичком нивоу, 
комуникацији са унутрашњим и спољашњим кооперантима итд.  

Улога управљања објектом у пословању  

Улога управљања објектом је од изузетне важности за пословање предузећа. У 
најкраћем може се дефинисати у следећем:  

Омогућава интеграцију различитих сервиса у оквиру организације, 
Обезбеђује везу између стратешког, тактичког и операционог нивоа, 
Обезбеђује квалитетну комуникацију у организацији, 

Омогућава развој сарадње између корисника и добављача услуга. 

Главне моторне силе које покрећу дисциплину управљања објектом 

У оквиру које смо дефинисали налазе се главни извори сила које производе промене 
и развој у дисциплини управљања објектом. Ако би смо детаљније анализирали унутар 
горепоменутих група могли би смо да прецизније именујемо моторне снаге које покрећу 
развој дисциплине управљања спортским објектом: [03] 

Глобалне друштвене и научне промене, 
Тржишна утакмица, 
Утицај развоја ИТ сектора, 
Утицај развоја сервиса и услуга на тржишту, 
Утицај повећања трошкова физичких ресурса, 
Утицај савременијих достигнућа на захтеве корисника и власника, 
Утицај захтева очувања животне средине. 

Утицај квалитета и флексибилности простора на пословање 

Унутрашња организација и карактеристике простора у спортском објекту су од 
велике важности на његову употребљивост и комерцијализацију. Поред спортског терена 
и гледалишта, који морају да испуњавају одређене карактеристике, велика површина 
пратећих садржаја која се налази у објекту се мора тако обликовати и прганизовати да или 
доноси доходак или за одржавање тражи што мање расхода.  

Посебну пажњу приликом пројектовања или реконструкције објекта треба обратити 
на флексибилност унутрашњег простора. Флексибилност простора у објекту доприноси 
тржишној вредности објекта. Што је већи број варијанти унутрашње организације објекта 
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са што мање инвеститција то је вредност објекта којим се управља већа. такође, слободно 
организован простор омогућава кориснику једноставне и брзе измене у простору а у 
складу са постављеним потребама.  

Како се у савременим условима као корисници великих површина у спортским 
објекта јавља велики број фирми које се налазе у закупу посебну пажњу је потребно 
обратити на квалитет унутрашњег простора. Утицај квалитета унутрашњег простора на 
продуктивност је велики. Стога је потребан радни простор који је добро обликован, 
правилно осветљен, са квалитетном микроклимом. Такви услови рада стимулативно 
делују на кориснике (директно) и на пословање фирме (индиректно). Успех свих фирми 
које се налазе у закупу пословног простора је уједно и успех и добре перспективе 
спортског објекта.  

Просторије и делатности у спортском објекту  
Управљање простором у спортском објекту је сложен и одговоран задатак јер мора 

да води рачуна о много делатности, просторних целина и појединачних просторија које се 
могу наћи у објекту како за потребе објекта тако и за потребе закупаца. Најчешће 
просторије и садржаји у спортском објекту су следећи:  

Просторије за састанке, 
Просторије за изложбе, 
Просторија за видео конференција, 
Просторије за аудио-визуелну опрему, 
Просторије за поштанску и курирску службу, 
Просторије за принере, копире и плотере, 
Просторија за централни рачунарски систем, 

Просторије за штампане медије, 
Просторије за новниски сервис и штампу, 
Просторија за управљање интерном бежичном и фиксном телефонијом, 

Просторија за централни систем за надзор и управљање, 
Просторија за радио уређаје и информативну службу, 
Просторија за управљање информационим сервисом, 

Просторија за Нelpdesk сервис, 
Просторија за Хитну помоћ, 

Просторија за Здравствену службу, 
Просторија за Грађевински сервис, 
Просторија за физичко одржавање објекта, 
Просторија за депоновање средстава за чишћење, 
Просторија за Catering сервис, 
Просторија за безбедносни систем, 

Просторија за нагледање и управљање паркингом, 

Просторија за фризерски и козметички сервис, 
Просторија за јавни спорт, фитнес и релаксацију, 
Ппросторија за продају и интернет продају, 
Просторија за сервис за пословна путовања, 
Просторија за сервис за некретнине, 
Просторија за одржавање дворишта и зеленила, 

 16 

Простроија за опрему за цветне аранжамне и поставке, 
Просторија за опрему и намештај за канцеларије, 
Простроија за секретарску службу, 
Просторија за бибилотеку,  
Простор за превозна средства, 
Простор  за пословна возила. 

Инсталације и сервиси у оквиру спортског објекта 

У оквиру савременог спортског објекта се налази велики број инсталација, система и 
уређаја. Са временом, са променама у потребама и развојем науке и технике поједине 
инсталације у објекту се укидају а поједине инсталације се уводе. Стога у планирању 
траса и простора којим ће се водити инсталације потребно је унапред бити свестан да ће се 
једног дана поједине инсталације укинути, да ће на појединим водовима вршити 
интервенције и поправке и да ће бити потребно уводити нове инсталације. Такав проблем 
се најчешће решава изградњом инсталационих канала и водова.  

У овом тренутку уобичајене инсталације које се могу наћи у спортском објекту су 
следеће: [04] 

Механички системи, 

Систем инсталација јаке и слабе струје, 
HVAC (heating, ventilation, air conditioning) - грејање, вентилација, кондиционирање 
ваздуха, 
Систем водовода и канализације, 
Систем контроле и надзора, 
Систем управљања објектом, 

Систем за одржавање дворишта и отворених простора, 
Систем лифтова (путничких и теретних), 
Систем ескалатора, 
Систем осветљења, 
Систем припреме и складиштења хране,  
Систем видео надзора, 
Систем озвучења и преноса гласа, 
Систем телевизија/радио/сателит, 
Систем информација, 
Систем протипожарне заштите, 
Систем ИТ инсталација, 
Систем снбдевања енергијом (струја, гас, фотонапонски панели, топла вода); 
Системи за производњу електричне енергије у објекту (generator/UPS),  

Систем за прикупљање, чување и управљање отпадом, 

Систем конвејера и транспортера, 
Систем инсталација за гас (лабораторијски, медицински радни). 

Систем водовода и канализације 
Систем инсталација водовода и канализације обухвата две целине: допрему воде у 

објекат и одвођење воде из објекта.  
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Вода која се допрема у објекат може да служи за пиће или да служи као техничка 
вода за прање, заливање, противпожарне потребе, техничке захвате итд. У зависности од 
потреба вода може бити хладна или топла.  

Вода која се одводи из објекта може бити атмосферског и фекалног порекла. 
Фекална вода која се одводи из објекта мора да испуњава одређене прописе локалне 
заједнице како би била одведена у јавни систем за канализацију. Атмосферска вода се 
само уз сагласност организације која управља системом јавне канализације може 
одводити у јавну мрежу. Корисније је депоновати кишницу у посебне резервоаре и 
користи је као техничку воду.  

Електросистеми 

Електросистеми у објекту су веома сложени и свакодневно се појављују нове 
потребе и инсталације. Сложене потребе су резултирале великим бројем система у оквиру 
објекта и на траси од објекта до места на коме се објекат прикључује на јавну мрежу. У 
саврменом спортском објекту издвајају се следећи електроисистеми: 

Главни електро дистрибутивни систем у оквиру објекта, 
Систем за транспорт енергије од места прикључка на јавну мрежу до објекта, 
Систем осветљење објекта и околине објекта, 
Системи осветљења у случају хитног случаја или опасности, 

Системи IT мрежа, 
Системи за снабдевање енергијом у случају акцидента. 

Механички системи 

Овој групи припадају системи којима се одржава микроклима у објекту на 
уговореном или прописаном квалитету. Ово су веома сложени системи, повезани са 
великим бројем уређаја у објекту и ван објекта. Од важнијих система који су неопходни за 
функционисање спортског објекта су:  

HVAC (heating, ventilation, air conditioning), 

Систем природне вентилације, 
Систем механичке вентилације, 
Систем климатизације. 

Системи контроле 

Савремени живот и пословање намећу потребу пажљивог управљања и контроле 
великог броја система и корисника уз постизање највишег нивоа безбедности у објекту.3 
Напредак науке и технике уводи скоро свакодневно нове уређаје и инсталације тако да је 
овај систем један од најдинамичнијих од свих система који се налазе у спортском објекту. 
Све инсталације и информације које се допремају путем њих у овој групи се доводе у 
једну контролну собу одакле се надзире и управља радом целокупног објекта. Најважнији 
системи у спортском објекту су:  

Системи контрола микроклимата у објекту, 
Систем детекције пожара, 
Системи дојаве пожара, 
Систем гашења пожара,  
Систем контроле безбедности у објекту, 
Систем контроле приступа у објекат и поједине делове објекта, 

                                                
3 Детаљније у: Atkin, B., (2009) Total facilities management, Blackwell. 
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Системи за одржавање појединих елемената и делова објекта, 
Систем мониторнига потрошње енергије, 
Систем управљања производњом енергије у објекту,  

Инсталације 
У оквиру спортског објекта, као и у већини великих јавних објеката, постоји велики 

број инсталација и система од којих су најважније:  
Електроенергетске инсталације, 
Инсталације хладне и топле воде, 
Инсталације проветравања, 
Инсталације компримованог ваздуха, 
Инсталације производње електричне енергије (соларне, ветра, земље), 
Инсталације производње топле воде, 
Инсталације уља и мазута за грејање, 
Инсталације загревања објекта, 
Инсталације за депоновање и управање отпадом. 

Сервиси 

У оквиру спортског објекта делује и развија се велики број сервиса и услуга за 
којима има потребу и спортски објекат и околина која му гравитира. Велики спортски 
објекти имају велики утицај на своју околину и тај потенцијал са великом пажњом треба 
користи и неговати.4 Савремене тежње у овој области развијају следеће сервисе: 

Управљање некретнинама, 
Рентирање некретнина, 
Консултантске активности, 

Услуге сељења и релокације, 
Услуге набавке и превоза, 
Услуге одржавања објеката, 
Услуге изградње инфрастрктурних мрежа, 
Услуге обезбеђења инсталација, 
Услуге одржавања инсталација, 
Услуге управљања простором, 

Услуге пуправљања пројектима, 
Услуге развоја и унапређења некретнина. 

Информациони сервиси 

Савремено доба је донело захтеве за контролом и правовременим реаговањем на 
целокупном простору спортског објекта. Истовремено, потребно је контролисати и 
управљати великим бројем уређаја и инсталација.5 У ту сврху се користе информационе 
технологије путем којих је могуће надгледати и контролисати све елементе спортског 
објекта без обзира на њихову удаљеност. Главни системи и инсталације који се у овом 
тренутку користе су:  

Информациона мрежа, 

                                                
4 Детаљније у: Cotts, D., (1999) The facility management handbook, Amacom. 
5 Детаљније у: Culley, P., (2009) Sports facilities and technologies, Routledge. 
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Жичане и бежичне инсталације, 
Гласовна и дигитална мрежа, 
Разне врсте софтверских апликација, 
Уређаји и апликције за управљање мрежама. 

Потенцијални сервиси 

Свакодневним развојем науке и технике долази до појаве нових материјала, уређаја и 
пословних решења од којих велики број налази своје место у оквиру спортског објекта. 
Стога је неопходно свакодневно пратити промене у науци и струци како би се пословање 
и вредност објекта очували на савременом нивоу. Од нових сервиса који се у овом 
тренутку појављују као потенцијални корисници простора у спортском објекту су: 

Сервиси подршке, 
Поштански сервис, 
Рентирање возила, 
Штампа и копирање, 
Служба дистрибуције хране и пића, 
Служба одржавања објеката, 
Служба вођења пословних књига , 
Продаја намештаја, 
Служба архивирања и чувања документације. 

01.02. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Спортски објекти су физички оквир у коме се реализују спортске активности. Стога, 
кроз историју, друштвени статус спорта и спортиста је имао великог утицаја на изглед, 
статус и квалитет спортских објеката. Кроз спортске објекте државна и друштвена 
организација остварује утицај на становништво.  

Модификације и унапређења у решењу објеката настали су услед деловања локалних 
утицаја, утицаја науке и технике, променама у правилима спортских активности које се 
одвијају у објекту и економском положају спортског клуба који је власник или корисник 
спортског објекта. Током највећег дела историје спортски објекти су били слика начина 
владавине и вредности које се промовишу у друштву.6 

О траговима најстаријих спортских објеката на простору Европе налазимо на 
простору Средоземља кроз сачуване делове објеката саграђених на простору Крита и 
Егејске Грчке.7 

Антички период 
У оквиру палате Кносос на Криту (2600-1200 г.п.н.е) саграђене су просторије које су 

искључиво коришћене за одржавање физичких вежби, игру и спортска такмичења. 
У периоду Античке Грчке (8 век п.н.е. – 2. век п.н.е) развили су се објекти у којима 

су практиковане спортске активности: Палестре, Гимназиони и Стадиони.8 [05] 

Палестре9 (palaistra; Latin: palaestra) су простори у којима су радиле школе рвања.  

                                                
6 Детаљније у: Ilić, V., (2011) Sistem i organizacija sporta, Akademija fudbala, Beograd. 
7 Детаљније у: Burkhard, E., (2013) Peristyl und Polis, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/Boston. 
8 Детаљније у: David, P., (2012) The victor’s crown : a history of ancient sport from Homer to Byzantium, Oxford University 
Press, Oxford. 
9 Порекло назива је од речи PALE која означава рвање и ако вежба и као догађај. Главни циљ такмичара је био да 
противника обори на земљу а победник је одређиван према броју обарања.  
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Гимназиони10 (pl. gymnasia; Latin: gymnasium) су простори за спортске вежбе. Веома 
често су Гимназиони били повезани са Палестром и чинили једну функицоналну целину. 
Гимназион се састојао од покривеног ходника квадратног облика (xystos) дужине једног 
стадиа. Унутар квадратне обликоване надстрешнице се налазио простор за вежбање под 
називом paradromis.11  

Према начину организације стадиона и њиховој улози у друштву издвајају се три 
карактеристична периода: 1. Хеленски период, 2. Хеленистички период, 3. Римски 
период.12 

У Грчкој су се одржавале спортске игре (Истамсе, Немејске, Питијске) које су имале 
важно месту у друштевном живот и за њих су обезбеђивани одговарајући простори. Са 
појавом Олимпијских игара почиње систематска изградња спортских објеката који су у 
складу са програмом игара. Објекти који су грађени за игре су сачувани у Делфима, 
Пријени, Милету, Олимпији итд.13 

Средњи век 

Током средњег века (крај 5. до краја 15. века н.е) пажња према спорту опада услед 
низа друштвених промена. Период опадања интересовања за спорт се делимично 
зауставља крајем 10. века када се јављају витешки турнири.14 

Нови век 

У Новом веку (1492-1917 године) обнављају се спортови и за потребе спорта се 
граде наменска дворишта а потом и наменске просторије. У 17. веку почињу да се граде 
просторије за мачевање. Почетком 19. века почиње изградња просторије за више врста 
спортских активности. Средином 19. века је изграђена Миланска спортска арена.  

Обнова Олимпијских игара (1896.године) даје додатни потстицај изградњи 
спортских објеката. Позитивни утицај Олимпијских игара на унапређење спортских 
објеката у савременом добу свакодневно постаје све већи. 

01.03. БУДУЋНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Наука и техника свакодневно тржишту нуде нове материјале, техничка решења и 
уређаје. Слично правило важи и за друштвене науке. Велики број нових материјала и 
уређаја налази своју примену у спортским објектима. Посебно важна област, која је 
настала као одговор на еве веће цене енергије и потребу смањења трошкова експлоатације 
објекта, који су посебно велики код посртских објеката услед њихове велике површине, је 
концепт „паметне куће“.  

Концепт „Паметне зграде“ настао је око 1980. године када су се почели појављивати 
стручни и новински натписи о потреби изградње и реконструкције зграда које би биле 
комбинација старих система грађења и нових система инсталација. Нове инсталације у 
објекту, које су постепено увођене, преузеле су примат над старим инсталацијама у 
објекту доносећи тако више ефикасности у услузи, здравије животно окружење, 
продуктивније простор за кориснике, безбеднију средину, енергетски ефикаснији објекат, 
уштеде у потрошњи, објекат конкурентнији на тржишту и повећање прихода.15 
                                                
10 GYMNOS (наг, гол). Објектом је руководио GYMNASIARCHOS који је био одговоран за тренинге и рад особља. 
11 Детаљније у: Miller, S., (2004) Arete : Greek sports from ancient sources, University of California Press, Los Angeles. 
12 Митровић, М., (1983) Спортски објекти, Садржаји и обележја игре и спорта у стамбеној средини и насељу, 
Архитектонски факултет, Београд, стр. 7. 
13 Детаљније у: Crowther, N., (2007) Sport in ancient times, Praeger Publishers, Westport. 
14 Детаљније у: Ilić, S., Mijatović, S., (2006) Istorija fizičke kulture, Akademija fudbala, Beograd. 
 
15 Детаљније у: Myers, C., (1996) Intelligent Buildings : A Guide for Facility Managers, Facilities Management Library, The 
Fairmont Press; Keith A., Brian A., Bröchner J., Haugen T. (Ed. by)  (2004) Facilities Management, Innovation and 
Performance, Spon Pres; Preiser, W., Vischer, J., (Ed. by) (2005) Assessing Building Performance, Elsevier. 
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Ова врста зграде обезбеђује правилне и актуелне информације за правилно 
доношење одлука о промени начина коришћења објекта. Паметна зграда садржи 
инсталације и системе неопходне за правовремено и рационално управљање објектом: 
аутоматизацију контроле приступа, безбедност корисника, разне врсте комуникација, 
надзор над коришћењем простора, управљање објектом у свим његовим инсталацијама и 
системима.  

Концепција рада паметне зграде се заснива на великим бројем уређаја са којима 
комуницира централни рачунар или лице из једне или више командних соба. Интеграција 
свих система у објекта се врши кроз неколико нивоа токова информација (од извора ка 
контроли и обрнуто) и деловања.16  

                                                
16 Детаљније у: Haselbach L., (2010) The Engineering Guide to LEED— New Construction Sustainable Construction for 
Engineers, McGraw-Hill. 
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Поглавље 01: Илустрације: 

 

01. Палестре у Олимпији, Античка Грчка 

 

02.  Палестре у Милету, Античка Грчка 
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03. Палестра и Ксистос у Пергамону, Античка Грчка 

Слика 01: Палестре у Античког Грчкој 
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01. Гимназион у Пријени, Античка Грчка 

 

02. Гимназион у Милету, Античка Грчка 

 

03. Гимназион у Епидаурусу, Античка Грчка 

Слика 02: Гимназиони у Античког Грчкој 
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01. Стадион, Гимназион и Ксистос у Пријени, Античка Грчка 

 

02. Стадион у Делфима, Античка Грчка 

 

03. Стадион и Портик у Месени, Античка Грчка 

Слика 03: Стадиони у Античког Грчкој 
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01. Амфитеатар у Верони , Антички Рим 

 

02. Амфитеатар у Помпеји, Антички Рим 
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03. Основа и пресеци кроз Амфитеатар у Арлу, Антички Рим 

 

04. Колосеум у Риму, основа 1., 2., 3. и 4. спрата, Антички Рим 

Слика 04: Амфитеатри у Античком Риму 
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Слика 05. Циркус у Мериди, Лептис Магни и Риму, Антички Рим 

 

Слика 06. Хиподром у Тусцију, Антички Рим 

Поглавље 01: Порекло илустрација: 

Слика 01, 02, 03: Burkhard, E., (2013) Peristyl und Polis, Walter de Gruyter, Berlin/Boston. 

Слика 04: Bomgardner, L., (2000) The story of the Roman amphitheatre, Routledge, London  

Слика 05, 06: Ginouvès, R., (1998) Dictionnaire methodique de l'architecture Grecque et 
Romaine, Tome III, Espaces architecturaux, bâtiments et ensembles, École Française d'Athènes, 
École Française de Rome, Athènes, Rome. 
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Поглавље 01: Речник термина и појмова: 

Agora Jавна површина у граду намењена за трговину која је уједно била 
комерцијални и политички центар насеља. Окружена са зградама. 

Ankyle  Простор дужине око 2 метра који је служио као површина са које се бацао 
Акон, лако копље. 

Aphesis Стартна линија за трке атлета или трке коња. 
Apodyterion Просторија за пресвлачење или свлачење пре вежбања или такмичења у 

Палестри или Гимнасиону. У оквиру Стадиона за то је грађена посебна 
просторија која је сачувана у Епидаурусу, Олимпији и Немеји. 

Arete У савременом речнику не постоји адекватна једна реч. Може се описати 
ко синтеза више вредности: изузетности, доброте, људскости, вредности, 
племенитости. Артикулисан систем вредности које делују у једном 
човеку у исто време. Циљ коме су тежили сви просвећени грађани Грчке. 

Balbis Простор унутар трака за трчање у Стадиону намењен за бацање диска. 
Често коришћена као стартна линија за тркаче.  

Circus Латински назив за круг али уобичајени назив за овалну траку за коњске 
трке у Римско периоду. 

Diaulos Трка дугачка двострукој дужини стадиа. 
Dolichos Дугопругашка дисциплина дужине приближно 24 дужине стадиа или 

приближно 5000 метара. 
Dromos Трака за трчање веома често коришћена као синоним за Стадион. 

Eiselasis Конструкција испод које су пролазили победници на Панхеленским 
играма улазећи у свој родни град. 

Elaiothesion Просторија у Палестри где је чувано уље и где су се атлете мазали уљем. 
Ephebeion Споредна просторија у Палестри намењена Ephebos - младићима који су 

постали пунолетни (18 година) и улазе у статус грађанина.  
Exedra  Је архитектонски појам за просторију са једним отвореним зидом а са 

клупама дуж преостала три зида. Налазила се у Палестри где је 
коришћена за предавања.  

Frigidarium Латински назив за просторију са хладном водом у комплексу купалишта.  
Hippodrome Трака за трчање коња. 

Kampe Простор на коме се прави заокрет на тркама. 
Kithara Инструмент попут харфе или лире. Свирање на инструментима уз певање 

је била једна од дисциплина у Делфима, Истмији и многим локалним 
фестивалима. 

Konisterion Просторија у Палестри у којој су се атлете посипали прахом. 
Laconicum Просторија за знојење (савремено Сауна) у комплексу купалишта. 

Lampadedromia Трка са бакљама. Део цивилних или религиозних церемонија. 
Loutron Постројење у комплексу купалишта. 
Lykeion У Атини: Гимнасион. 

Meta  Грчки еквивалент Римског циркуса. 
Mouseia Такмичење посвећено Музама. Илуструје интелектуалну страну 

образовања у Гимназиону.  
Odeion Објекат за музичка извођења и рецитале. 

Paidonomos Службено лице у Гимназиону које врши надзор на одбразовањем. 
Pentathlon Такмичење у пет дисциплина: stadion, diskos, halma, akon и pale. Атлета 

који освоји три од пет дисциплина је победник. 
Prytaneion Зграда у којој је горео вечни пламен у њу су примани странци на 

бесплатне оброке. 
Skamma  Доскочиште за такмичење у скоку у даљ. 

Sphairisterion  Просторија у Палестри за играње са лоптом. 
Stadion  

 
Првобитно ознака за дужину од 600 античких стопа (варирала је од 0296-
0320 метара). Назив је добио од дисциплине трчања на истој дужини. 

Stele  Камени блок, касније име kampter. 
Terma  Циљна линија на тркама. 
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Поглавље 01: Питања за проверу знања: 

[01]. Када дисциплина управљања пословним објектом добија своје савремене основе?  

[02]. Која су три нивоа управљања спортским објектом?  

[03]. Наброј најмање три силе које покрећу развој управљања спортским објектом?  

[04]. Набројати најмање три врсте инсталација у спортском објекту. 

[05]. Наброј три врсте спортских објеката у античког Грчкој?  
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02 ПОГЛАВЉЕ: ПЛАНИРАЊЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА 

Поглавље 02. Основни појмови: 

Планирање изградње Операциони план 
Дефинсање циљева Пројекат спортског објекта 
План рада на пројекту Урбанистички план 
Потенцијали извори финансирања Динамика реализације пројекта 
Потенцијални извори прихода Комерцијализација спортског објекта 
Трошковник Персонална решења на пројекту 

Поглавље 02. Циљеви поглавља: 

Циљ поглавља је да са савладају основни принципи и алгоритми процеса планирања 
спортског објекта, његове реконструкције или изградње, да се савладају основни појмови 
и документи са којима се сусреће лице које управља пројектом, на који начин се израђује 
динамички план реализације пројекта, како и када почиње комерцијализација спортског 
објекта итд.  

Поглавље 02. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у три целине: Планирање спортског објекта, Изградња 
спортског објекта и Експлоатација спортског објекта.  

Прва целина анализира опште захтеве, искуства и прописе који утичу на 
организовање и рад спортског објекта, начин дефинисања циљева које треба да изврши 
спортски објекат, начин дефинисања плана рада на реализацији пројекта.  

Друга целина анализира потенцијалне изворе финансирања изградње спортског 
објекта, потенцијалне изворе прихода за сервисирање трошкова рада објекта, начин 
дефинисња трошковника приликом изградње, операциони план изградње, пројекат 
спортског објекта, урбанистички план коим се регулишу односи објекта и околине, 
временски план реализације пројекта и стд.  

Трећа целина анализира начин комерцијализације спортског објекта као и сервисне 
услуге које се могу пружати у објекту.  
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02.01. ПЛАНИРАЊЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА 

Општи захтеви, искуства, прописи 

Изградња или реконструкција спотског објекта је један од најважнијих тренутака у 
животу спортског клуба, асоцијације или насеља. Стога, планирање, пројектовање и 
изградња спортског објекта је сложен процес који захтева ангажовање великог броја 
стручњака, правилну и ефикасну координацију и унапред дефинисање прецизног плана 
рада са тачакама контроле напредовања пројекта. То је сложен и комплексан посао који 
мора да води стручно и квалификовано тело на чијем се челу налази лице са највише 
стручног знања и искуства. Изградњи или реконструкцији објекта руководство мора бити 
потпуно посвећено. Пројектом треба да руководе лице које је својим радом задобило 
потпуно поверење стручне и пословне јавности.  

Поред наведеног мора се утврдити јасан однос јавног и приватног власништва над 
комплексом, однос између спортских и комерцијалних садржаја, као и вредности из 
евентуалне историје спортског друштва које морају бити сачуване или унапређене.  

Спортски објекат се састоји од неколико важних функционалних целина за коју 
појединачно се мора урадити прецизна анализа потреба и могућности како би се правилно 
определиле све особине.  

На самом почетку се јасно морају дефинисати захтеви, циљеви и приоритети.  

Дефинисање циљева 

Најважније је пре изградње или реконструкције спортског објекта је имати јасне 
циљеве и слику шта се жели. Уколико се реконструише објекат мора се прецизно 
проценити каква се корист остварује повећањем квалитета спортског терена, капацитета 
гледалишта или пратећих садржаја у објекту. Најбољи преглед може се добити кроз 
формирање прегледне табеле која прецизно набраја све расходе на побољшању објекта и 
приходе који се на тај начин генеришу. Поједине критичне фазе морају се посебно 
разрадити кроз низ појединачних студија како би се сагледале потенцијалне опасности и 
правилна решења.  

На самом почетку је потребно дефинисати неколико основних питања:  
Која све врсте спорта ће се одвијати на терену,  
Спортске активности у објекту ће се одвијати у ком рангу такмичења,  
Који је очекивани број посетилаца,  
На који број посетилаца пројектовати гледалиште у односу на очекивани број,  
Који је временски рок за кзавршетак појединих фаза објекта,  
Да ли се објекат може користити ако се рализује фазно, 
Који је укупан расположиви буџет,  
Каква је динамика прилива средстава, 
Који су извори финансирања, 
Колико су поуздана средства на која се рачуна током градње. 
На почетку пројекта потребно је дефинисати и јасно одговорити на три основна 

питања: шта желимо, шта на треба и шта себи можемо да приуштимо? [01] 

Потребно је знати да током реконструкције објекта постоји много непланираних 
трошкова које није могуће сагледати на почетку радова. Код реконструкције постојећих 
објеката потребно је проценити однос трошкова реконструкције објекта и трошкова 
изградње објекта и определити се у том правцу.  
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Дефинисање плана рада 

Свака од карактеристичних етапа у реализацији пројекта се мора разрадити 
посебним елаборатом.17 Током пројекта користе се следећи документи: [02] 

Пословни план. Дефинише на који начин спортски објекат је комерцијално одржив, 
колико ће коштати његова изградња, у ком временском року ће бити реализованa 
изградња, ко су одговорна лица за поједине фазе реализације пројекта на који начин ће да 
се убирају приходи након завршетка и пуштања у рад објекта, колико ће објекат да доноси 
прихода. 

Финансијска анализа. Дефинише материјални оквир пројекта. 
Трошковиник: Специфицира врсту и износе појединачних трошкова на реализацији 

пројекта. 
Временски план. Уустановљава временски оквир у коме ће се реализовати поједине 

фазе пројекта и укупан пројекат. Установљава контролне тачке током реализације 
пројкета на којима ће се вршити провера усклађености реализованог са планираним. 

Пословни план. Овај план анализира економску изводљивост и изворе финансирања 
пројекта. Уколико постоје суфинансијери дефинише међусобне обавезе пре, током и 
након реализације пројекта. Дефинише расподелу прихода након завршетка пројекта.  

Финансијска анализа. Овај план дефинише трошкове који ће настати током 
реализације пројекта, са једне стране, и приходе који ће настати током експлоатације 
објекта, са друге стране. Трошкови који настају током изградње објекта дефинисани су у 
Главном пројекту.  

02.02. ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА 

Потенцијални извори финансирања пројекта  

Приликом одређивања циљева које треба да оствари спортски објекат један од 
важних чинилаца који ограничава или проширује списак циљева је расположиви буџет за 
изградњу објекта. Правилно сагледавање стварних прихода расположивих за изградњу 
објекта помаже у стварању реалних основа за пројектни задатак за објекат. Основни 
извори финансирања изградње спортског објекта зависе од великог броја утицаја. Као 
главни извори финансирања изградње објекта могу се именовати: [03] 

Приватни и јавни инвеститори, 

Комерцијални кредити и зајмови, 

Државна помоћ, грантови и субвенције, 
Продаја права имена, 
Спонзорски пакети, 

Дугорочни комерцијални уговори (продаја места, боксова, паркинга итд.), 

Субвенције за изградњу произвођача зелене енергије на објекту, 
Приходи од извора зелене енергије на објекту. 

Потенцијални приходи од спортског објекта  
Након завршетка изградње спортског објекта почиње његова експлоатација. 

Приходи од експлоатације објекта морају да покрију текуће трошкове рада објекта и 
сервисирају кредитне обавезе којима је, делом или у целости, грађен објекат. Уобичајени 
потенцијални приходи спортског објекта могу се именовати следећи:  

Продаја улазница, 
                                                
17 Детаљније у: UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève., FIFA (2011) Football Stadiums, Technical 
Recommendations and Requirements, Zurich. 
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Продаја ВИП места и посебних ложа, 
Продаја skyboxes, 

Приходи од ТВ о осталих медија, 
Продаја простора за локале, 
Приходи од туристичких тура, 
Приходи од реклама и оглашавања, 
Рентирање конференцијских и промотивних просторија, 
Приходи од организације специјалних догађаја, 
Приходи од рентирања угоститељских простора у објекату, 
Приходи од рентирања трговачких простора у објекту, 
Приходи од осталих делоатности у рензираним простора у објекту, 
Приходи од музеја, 
Приходи од наплате паркинга. 

Трошковник 

Трошкови изградње спортског објекта су сложени и разнородни. Они се делом 
дефинишу кроз Главни пројекат објекта који обухвата све грађевинске активности на 
изградњи или реконструкцији. Поред трошкова изградње објекта постоји још низ 
пратећих трошкова који се не исказују у пројекту већ у другим Анализама и 
Инвеститционим плановима. Што се детаљније и тачније сагледају сви трошкови који се 
јављају на предвиђеном пројекту то ће бити мање проблема и изненађења током 
реализације. Веома често непланирани трошкови могу да зауставе радове и да на тај начин 
накнадно повећају трошкове градње. Расходи на изградњи спортског објекта могу се 
груписати на следећи начин:  

Прибављање земљишта за изградњу објекта, 
Трошкови геофизичког истраживања земљишта. 
Трошкови израде урбанистичке и пројектне документације, 
Трошкови изградње објекта и партера, 
Трошкови службе грађевинског надзора над изградњом објекта, 
Трошкови прикључка на јавну инфраструктуру, 

Трошкови такси, лиценци и дозвола, 
Трошкови пословања пратећих служби током изградње објекта, 
Трошкови рекламирања и маркетинга, 
Трошкови финасирања осигурања и премија. 

Операциони план 

Овај план прецизно набраја послове који морају бити урађени како би се пројекат 
успешно довео до краја. Реализација објекта може бити дефинисана као једна целина или 
више фаза. Поједини сегменти овог плана могу бити груписани на основу сличности или 
међусобне зависности. Оперциони план мора да успешно одговори на следећа питања: 

Која је почетна позиција од које се креће у реализацији пројекта? 

Куда желимо да водимо пројекат? 

Који су циљеви који треба да се остваре? 

Како да остваримо дефинисане циљеве? 

Како да пратимо и меримо напредак у реализацији пројекта? 
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Даљим рашчлањивањем питања, у сваку од наведених фаза потребно је да се 
интегришу следећи елементи: Циљеви, Очекивања, Активности, Стандади квалитета, 
Персонална решења, Временски оквир и контролне тачке, Процедуре праћења рализације 
пројекта. 

Пројекат спортског објекта 

Претходница сваког доброг пројекта је Пројектни задатак. То је документ кроз који 
тим за изградњу спортског објекта саопштава све важне чињенице које одређују особине 
будућег објекта: врсту и карактеристике спортског терена, планирани број гледалаца, 
врсту трибина, начин покривања, врсту и садржај пратећих просторија, број и структуру 
паркинг места, врсту и површине под зеленилом, планове и етапе будућег развоја 
комплекса итд.  

Посебно се дефинише временски оквир, етапе и датум почетка експлоатације 
објекта. Један од важних података су расположива средства за поједине делове и фазе 
пројекта како би пројектант могао да сагледа и определи поједина архитектонска 
решења.18 

Пројектни задатак, за пројектантски тим, дефинише следећа питања и задатке: [04] 

Дефинише сваки аспект организације објекта, 
Временски оквир окончања појединх фаза и комплетног пројекта, 
Лиценце које мора спортски објекат да испуни, 

Расположиви буџет за поједине фазе изградње објекта, 
Капацитет гледалишта и динамику повећања капацитета, 
Број и особине улаза и излаза, 
Приступе за лица са посебним повластицама и потребама, 
Просторије за медије, 
ВИП просторије, 
Продавнице, радње и остале комерцијалне просторе, 
Пратеће садржаје, 
Медицинске просторије, 
Просторије за обезбеђење, 
Просторије за маркетинг и оглашавање, 
Простори за изнајмљивање у објекту и парцели, 

Сервиси за храну и пиће, 
Простори за остале спортове и активности, 

Паркирање и структуру паркинг места (ВИП, играче, особље, делегате, госте, судије, 
медије, сервисе, обезбеђење, полицију, посетиоце итд.), 

Просторије за играче, 
Тоалете за публику, играче и особље, 
Додатне просторе за паркирање, 
Питање оптималног капацитета спортског објекта је веома тешко за правилну 

процену. Спортски објекат мора да има довољан капацитет да прими све посетиоце. При 
томе ако је предимензионисан производиће се непотребни трошкови током изградње а 
посебно одржавања објекта. Посебно што приликом спортских догађаја атмосфера у 
полупразном гледалишту ће бити сасвим другачија него када је гледалиште пуно. Не 

                                                
18 Детаљније у: UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève., FIFA (2011) Football Stadiums, Technical 
Recommendations and Requirements, Zurich. 
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постоји прецизан поступак за одређивање оптималног капацитета. Препорука светсхи 
асоцијација (ФИФА, УЕФА) је да се фазно гради објекат који ће моћи да се фазно 
дограђује и тако да прати евентуално повећање публике.  

Урбанистички план 

Урбанистички план дефинише начин уређења парцеле, врсте и особине објеката који 
ће бити грађени на парцели, места прикључења парцеле на саобраћајну и комуналну 
инфраструктуру. Урбанистичким планом се насељу у коме се гради саопштавају намере о 
градњи и усаглашавају интереси власника парцеле и власника околних објеката. Овим 
планом се у оквиру парцеле се дефинише просторни распоред појединих објеката на 
парцели, начин обраде површина, саобраћајнице, паркиралишта, зелене површине једном 
речју сви битни елементи за пројектовање објеката у комплексу и уређење површина. Овај 
план дефинише трасе појединих вода на парцели као што су водовод, канализација, кишна 
канализација, гасовод, јавно осветљење, електроинсталације, телефонске инсталације итд.  

Процедура његове израде и усвајања је повезана са локалном заједницом односно 
њеном урбанистичком службом. Као део његовог усвајања, овај план се ставља на увид 
јавности на огласној табли локалне заједнице и на јавним гласилима како би сви 
заинтересовани могли да правовремемно добију информацију шта се гради на парцели и 
да ли су кроз такву изградњу угрожени неки од њихових интереса. Своје примедбе 
искључиво у писаном облику могу дати надлежном органу општине или града.  

Временски план реализације пројекта 

Временски план дефинише датуме почетка и завршетка појединих фаза у пројекту. 
На овај начин се усаглашавају сви учесници како би сви хармонично деловали ка 
извршењу задатка. За овај посао је неопходно имати јасну организациону структуру као и 
јасне и недвосмислене задаци појединих учесника у пројекту.19 

Реализација пројекта изградње објекта се одвија у фазама:20 [05] 

А. Почетна фаза. Током ове фазе се основне идеје и циљеви анализирају и 
дефинишу. Одређују се људски ресурси (пројектанти, саветници, специјалисти итд). 
Дефинише се јасна стратегија финансирања пројекта. На основу свих процена се у овој 
фази израђује Пројектни задатак. Што је ова фаза детаљније разрађена то су проблеми у 
каснијим фазама све мањи. 

Б. Израда Идејног пројекта. У овој фази се на основу Пројектног задатка израђује 
Идејни пројекат на основу кога се врше консултације са инвеститором и његовим тимом, 
надлежним службама и инспекцијама и процењује адекватност предложеног решења 
објекта. Овај пројекат уједно служи у сврхе израде Урбанистичког плана (који се израђује 
упоредо са Идејним пројектом) преко кога се локалној заједници саопштава шта ће се 
градити, како се интегрише у постојећу изграђену структуру града и како ће објекат да 
изгледа. Током ове фазе су измене предложеног решења објекта релативно једноставне.  

В. Израда Главног пројекта. У овој фази се израђује Главни пројекат. Он дефинише 
све елементе по којима ће се изводити радови на објекту и парцели. Током ове фазе 
измене решења објекта су веома тешке и скупе и изазивају велика временска одлагања. 
Пожељно је да се у овој фази укључи фирма и стручњаци који врше ревизију пројекта 
како би се избегли пропусти и поправке које се јављају када се контролише већ завршен 
пројекат. 

Г. Фаза тендера. У овој фази, на основу прецизних података из Главног пројекта, се 
расписује тендер за избор извођача. Извођач се бира према унапред утврђеним и 

                                                
19 Детаљније у: UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève., FIFA (2011) Football Stadiums, Technical 
Recommendations and Requirements, Zurich. 
20 Детаљније у: Nicholson, M. P., (2003) Architectural Management, Taylor & Francis Routledge. 
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конкурентима саопштеним критеријумима. Овај поступак може бити спровођен на 
локалном, регионалном или међународном нивоу. Свака од достављених понуда мора 
бити преконтролисана а сваки од понуђача мора испуњавати унапред предвиђене услове. 
О процедури конкурисања постоје међународни стандарди и прописи која олакшавају и 
расписивачу и учесницима активности.  

Д. Фаза изградње објекта. У овој фази се врши изградња објекта према усвојеном 
Главном пројекту и од стране изабраног извођача радова. Контролу квалитета изведених 
радова и придржавања Главном пројекту врши Надзорни орган кога именује и плаћа 
инвеститор. На овај начин се врши контрола квалитета објекта који се налази у фази 
производње. 

Ђ. Фаза преузимања објекта. У овој фази инвеститор преузима објекат од извођача. 
Пре преузимања се обавља Технички пријем објекта који врши Комисија зе технички 
пријем именована од стране локалне управе или инвеститора а све у зависности од 
локалних прописа. Улога ове Комисије је да утврди да ли су испоштовани сви елементи 
Главног пројекта односно да ли је објекту могуће дозволити рад. Након издавања дозволе 
за рад од стране надлежног органа локалне или републичке управе могуће је дозволити да 
објекат обавља своју улогу за коју је саграђен. Од овог тренутка почиње економска 
експлоатација објекта.  

Е. Пробни рад објекта. У овој фази се сви системи и инсталације као и грађевински 
радови контролишу кроз рад како би се установили евентуални недостатци који нису 
могли да буду уочени у фази изградње, надзора над извођењем радова и техничког 
пријема (јер је објекат веома сложен механизам). Кроз једну или више проба – тестова се 
откривају мањи и већи недостатци у функционисању појединих елемената објекта. То би 
требали бити веома мали недостатци који се једноставно отклањају.  

Ж. Фаза након преузимања. У овој фази важе гарантни рокови за поједине делове 
објекта тако да сви недостатци и кварови који се јаве, уколико су настали услед грешке 
извођача, морају бити отклоњени на његов трошак. Кварови настали несавесном или 
нестручном употребом по правилу падају на терет онога који врши коришћење објекта.  

Појединци и тимови ангажовани на пројекту 

У поступку припреме, пројектовања, изградње, преузимања и коришћења у фази 
гарантног рока ангажује се велики број стручних лица како би се поједине операције 
реализовале на стручан и професионалан начин. Сва ангажована лица морају бити 
организована у одређене тимове који имају своју улогу, план рада и руководиоца. За сва 
ангажована лица потребно је да се прибави њихова стручна легитимација имајући у виду 
важност и вредност радова којим управљају и за које предлажу одлуке. Тимови стручњака 
ангажовани на пројектовању и изградњи спортског објекта су: 

Главни тим за изградњу спортског објекта, 
Тим комерцијалних и организационих послова, 
Правни тим, 

Тим консултаната (примарни и секундарни), 

Пројектни тим (архитекти, урбанисти, конструктори, инсталатери, машински и др. 
инжењери), 

Пројектни менаџери, 

Консултанти за цене и трошкове, 
Геотехнички инжењери, 

Геометри, 

Пејсажни архитекти, 

Противпожарни стручњаци, 
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Стручњаци за безбедност, 
Стручњаци за саобраћај, 
Стручњаци за спортске терене, 
Стручњаци за осветљење, 
Стручњаци за акустику, 
Стручњаци за аеродинамику, 
Стручњаци за динамику флуида, 
Стручњаци за кетеринг, 
Стручњаци за термику, 
Стручњаци за управљање отпадом, 

Стручњаци за одржавање. 

02.03. ЕКСПЛОАТАЦИЈА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА 

Комерцијализација спортског објекта 

Крајњи циљ изградње спортског објекта је да служи својој сврси и да доноси 
доходак којим се могу покривати расходи а у појединим друштвима и да доноси приход. 
Приход од спортског објекта може да од једне или више делатности, све у зависности од 
начина организације и перформанси објекта. Главна тежња је да се што више током дана 
користи простор објекта и да се бирају делатности које доносе највише дохотка по 
јединици времена. Стога је обавеза на тиму који управља спортским објектом да на 
најефикаснији начин искористи простор са којим располаже и да током дана и недеље 
буде што више у употреби. При томе треба водити рачуна о квалитету услуге која се 
пружа и безбедности корисника.  

Комерцијалне активности у спортском објекту могу да буду разнородне и зависе од 
вештине, знања и енергичности руководећег тима.21 Комерцијалне активности у 
спортском објекту укључују:  

Продужено коришћење појединих простора у објекту за потребе локалне заједнице, 
организација и клубова, 
Производња или довођење активности које се могу одвијати наспортском објекту, 
Обезбеђење простора за барове, ресторане, и друге активности које потстичу 
посетиоце на продужен боравак у спортком објјекту и тиме трошење више новца, 
Формирање садржаја за ВИП активности и особе, 
Изнајмљивање простора за локалне скупове, конференције, састанке и слично, 
Максимизирање пословних и продајних простора и функција, 
Максимизирање површина за рекламу у објекту и ван објекта, 
Увођење премијум места за седење, 
Служба за припрему и доставу хране за кориснике објкета и пословне просторе, 
Продавнице, радње, трговине, 
паркирање током мечева и ван мечева, 
Одржавање породичних прослава и светковина, 
Продаја карата, 
Максимизирање прихода од продаје времена, простора и услуга ван мечева, 
Биоскопи, 

Спортски и клупски музеји, 
                                                
21 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier. 
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Туристичке туре по спортском објекту, 
Клубови подржавалаца, 
Клубови за пословне састанке, 
Погребна предузећа, 
Радње са сродним пословањем. 

Одрживо управљање спортским објектом 

Спортски објекат је велики потрошач електричне и топлотне енергије. У исто време 
објекат поседује велике површине које могу бити искоришћене за производњу електричне 
и топлотне енергије која може бити предата на коришћење у јавну мрежу путем 
фотонапонских панела, ветрогенератора и слично. Такође, за потребе грејања простора и 
спортских терена, који су по правилу велике површине и велики потрошачи, могу се 
користити геотермални потенцијали и други видови обновљивих извора енергије који се 
налазе на самој локацији спортског објекта. Стога се, ради умањења рахода, мора водити 
рачуна о свим губицима енергије свих врста током функционисања објекта, са једне 
стране, и искористити сви начини производње енергије који могу да се произведу на 
објекту и у оквиру парцеле.  
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Поглавље 02: Илустрације: 

 

 

Слика 01: Организација парцеле за појединачни спортски објекат. 
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Слика 02: Организација парцеле за школски спортски објекат. 
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Слика 03: Организација парцеле за спортски објекат великог капацитета: 1, 2. Станице 
јавног превоза,  3. Гледаоци, 4. ВИП гледаоци, 5. Медији, 6. Површина за гледаоце, 7. 
Простор за тренинг, 8. Површина за комуникацију, 9. Приступ за изграче, судије, ВИП; 

Распоред и намена паркинга. 
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Поглавље 02: Порекло илустрација: 

Слика 01, 02: Ortner, R., (1956) Sportbauten, Anlage-Bau-Ausstatug, Calwey, München.  

Слика 03: FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, 
Zurich. 

Поглавље 02: Речник термина и појмова: 

 

Пословни план  Елаборат којим се анализира планирани пословни 
подухват. 

Финансијска анализа  Детаљано испитивање финансијског, економског стања 
и резултата пословања неког предузећа. 

Операциони план  План по коме се поступа у сврху постизања одређеног 
циља. 

Трошковник  Документ који садржи попис послова и њихове цене за 
потребе реализације планираног пројекта. 

Урбанистички план План за одређени део града или сеоског подручја који 
регулише понашање корисника простора у одређеном 
временском периоду. Процедура усвајања и саставни 
делови Плана се прописују Законом. 

Временски план  Активности на реализацији пројекта постављене у однос 
са временом потребним за њихову реализацију и 
осталим активностима које претходе и следе.   

Пројектни задатак Писани документ којим инвеститор саопштава 
пројектанту особине, састав и организацију објекта који 
му је поверио на пројектовање.  

Комерцијализација 
објекта 

Организовање активности у објекту којим се остварује 
приход. 

Одрживо управљање 
објектом 

Управљање које подразумева смањење расхода кроз 
промену физичких особина објекта и понашања 
корисника у објекту уз задржавање нивоа постојећих 
прихода. 

 

Поглавље 02: Питања за проверу знања: 

 [01]. Која су три основна питања која треба поставити на почетку изградње објекта? 

[02]. Наброј најмање три документа који се користе у изградњи спортског објекта. 
[03]. Наброј најмање извора финансирања изградње спортског објекта. 

[04]. Наброј најмање три питања која дефинише Пројектни задатак за изградњу објекта. 

[05]. Набројати најмање три фазе реализације пројекта изградње спортског објекта. 
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(празна страна) 
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03. ПОГЛАВЉЕ: КЛАСИФИКАЦИЈА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Поглавље 03. Основни појмови: 

Елементи и утицаји Објекти за врхунски спорт 
Начин и врсте класификације Елементи спортског објекта 
Дечија игралишта Спортски терен 
Школски објекти Гледалиште 
Спортски центри Пратећи простори 

Поглавље 03. Циљеви поглавља: 
Циљ поглавље је сагледавање спектра спортских објеката и утицаја које поједине 

друштвене групе врше на спортски објекат и индиректно на појавне облике објеката 
односно класификацију.  

Поглавље 03. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у три целине: Елементи по основу којих се врши 
класификација спортског објекта, врсте спортских објеката, елементи спортског објекта.  

У првој целини се анализирају елементи који утичу на избор начина класификације 
спортких објеката и излажу начини класификације.  

У другој целини се анализирају врсте спортских објеката према корисницима: дечија 
игралишта, школски објекти, спортски центри и објкети за врхунски спорт.  

У трећој целини се анализирају основни елементи спортског објекта: спортски терен, 
гледалиште и помоћни простори. 
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03.01.ЕЛЕМЕНТИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА 

Елементи и утицаји на класификацију спортских објеката 
Класификовати спортске објекте у једноставну и прегледну слику је скоро немогуће. 

Кроз историју, спортски објекти су били оквир за спровођење спортских догађаја. Стога 
су се, са променом спортских активности и појавом нових, мењали и простори у којима су 
се одвијали. Такав тренд се наставља и данас. Свакодневно се усавршавају правила 
спортских такмичења, организације објекта у коме се одвијају догађаји, уводе нови 
материјали, уређаја и техничких решења. Научна достигнућа налазе све већу примену у 
функционисању спортског објекта. Истовремено, све већи број научних дисциплина се 
укључује у анализу активности у спортском објекту и његовом пројектовању и даје своје 
предлоге за унапређење рада објекта.  

Ради економичности експлоатације спортског објекта уводе се вишенаменски 
садржаји који морају да имају свој оквир и у обликовању објекта. Друштво се кроз своју 
политику спортких активности уграђује у програмску основу нових или расположиве 
капацитете постојећих објеката. Начин на који друштво своје вредности и циљеве уграђује 
у концепцију спортског објекта се остварује кроз законску регулативу, стандарде и 
препоруке. 

Начини и врсте класификације спортских објеката 

Ради прегледности и разумевања, потребно је да дефинишемо неколико основних 
група спортских објеката.22 

Подела спортских објеката врсти корисника се заснива на њиховој старосној доби. 
Основне групе су следеће: [01] 

1. Деца, 
2. Омладина, 
3. Одрасли – професионални спортисти, 

4. Одрасли – спорт и рекреација (радника, грађана, туриста), 
5.  Старе особе. 
Подела спортских објеката према активности која се у њима одвија, у делатности 

корисника се везује за старосну доб корисника и њихову укљученост у неки од видова 
организованих и спонтаних спортских активности: [02] 

1. Деца (до 3, од 3 до 6, од 6 до 7 година), 
2. Школски узраст (од 7 до 11, од 11 до 14, од 14 до 18 година), 
3. Студентски узраст (од 18 до 24 године), 
4. Ваншколске ативности (од 11 до 14, од 14 до 18, од 18 до 4 године), 
5. Врхунски спорт (школска омладина, запослена омпладина, становништво), 
6. Медицинске сврхе (превентивне, терапеутске, рехабилитација), 
7. Спорт у оквиру радних активности (војска, полиција, запослени итд.). 

Подела спортских терена према врсти застора површине на коме се изводе спортске 
активности. Везана је искључиво за за материјал којим је застрт терен на коме се одвија 
спортска активност: [03] 

1. На трави, 

2. На песку, 

                                                
22 Детаљније у: Ilić, S., (1998) Sportski objekti, Beograd; Mitrović, M., (1983) Sportski objekti, Sadržaj i obeležja igre i sporta u 
stambenoj sredini i naselju, Arhitektonski fakultet, Beograd. 
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3. На шљаци, 

4. На бетону, 
5. На асвалту, 
6. На дрвеном поду, 
7. На подлози од вештачких материјала, 
8. На води или у води, 

9. У ваздуху. 
Подела према отпорности спортског објекта на временске прилике се заснива на 

чињеници колико су активности у објекту повезане са временским приликама. Утицаји 
природне средине се неутралишу кроз начин организације и обликовања објекта. У том 
смислу постоје две основне категорије објеката: 

1. Отворени, 

2. Затворени. 

Подела спортских терена према броју учесника у игри утиче на димензије терена, 
број и саржај пратећих просторија, капацитет гледалишта и организацију и садржај 
дворишта објекта: [04] 

1. Појединачни, 

2. Дуелни, 

3. Колективни. 

03.02. ВРСТЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА23 

Према врсти корисника и улози у локалној или регионалној заједници спортски 
објекти могу се сврстати у неколико основних категорија: [05] 

1. Дечија игралишта, 
2. Школски спортски објекти, 

3. Спортски центри, 

4. Објекти за врхунски спорт. 

Дечија игралишта 

Организација парцеле и састав опреме на овом игралишту су прилагођени потребама 
деце. Потребна су свакој заједници и задовољавају одређену територију која му гравитира. 
Према положају у насељу могу се налазити у оквиру: 

1. Дворишта стамбене зграде (20 до 50 метара од објекта), 
2. У оквиру градског блока (50 до 100 метара). 
Према узрасту деце којима је навећа удаљеност дечијег игралишта од стана је 

следећа:  
1. За децу млађег узраста (20 до 50 метара), 
2. За децу старијег узраста (50 до 100 метара), 
3. Дечије игралиште стамбене заједнице (100 до 400 метара), 
4. Дечије игралиште локалног насеља (преко 400 метара од објекта). 
Садржај и обликовање дечијег игралишта се разликује у зависности од улоге у 

насељу, узраста и број деце коју треба да услужује. Некада су постојали друштвени 
нормативи који су одређивали број игралишта и њихов састав према броју деце. Данас, уз 

                                                
23 Детаљније у: Ilić, S., (1998) Sportski objekti, Beograd; Mitrović, M., (1983) Sportski objekti, Sadržaj i obeležja igre i sporta u 
stambenoj sredini i naselju, Arhitektonski fakultet, Beograd. 
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спортске објекте, ресторане, трговинске центре, кафе или групе радњи постављају се 
дечија игралишта са опремом и садржајем према процењеном узрасту деце посетилаца као 
и процењеној дужини боравка.  

Школски спортски објекти 

Ова врста објеката служи за потребе основних и средњих школа. Састоје се од 
затворених и отворених простора. Затворени простори су сале које дају могућност 
реализовања одређене групе спортских игара у складу са програмом образовања и 
стандардима које прописује локална заједница или најчешће држава.24 

Према величини просторије сале и пратећим садржајима школски објекти се 
групишу на следећи начин:  

1. Гимнастичка сала: за школе са мање од 3 разреда (9/12/4 метра), 
2. Мала спортска сала: за школе са 4 до 7 разреда (10/18/5,5 метара), 
3. Стандардна спортска сала: за школе 8 до 12 разреда (14/28/5,5 метара) 
4. Велика спортска сала: за школе са 13 до 24 разреда (18/33/6 метара) 
5. Вишеделна спортска сала: за школе са више од 24 разреда (21/42/7 метара). 

Спортски центри 

Спортски центри су сложени системи објеката и отворених површина намењени за 
упражњавање спортских активности деце, омладине и одраслих. Намењени су потребама 
одређене зоне или читавог насеља према коме се дефинишу спортови који се одржавају у 
њему и објекти који служе као физички оквир. У зависности од територије која гравитира 
спортском центру површине за одвијање активности се крећу од минималних до наширег 
спектра.  

Површине могу бити на отвореном или у објектима. Уобичајени састав спортског 
центра је следећи: 

1. Затворени простори: једна или више спортских дворана, пливачки базен за 
одрасле, пливачки базен за децу. 

2. Отворени простори: Разне врсте игралишта, отворени базен за одрасле, отворени 
базен за децу, трим стазе, бициклистичке стазе, површине за сунчање и игру, травнате 
површине итд. 

За површину спортске зоне у насељу не постоје јасни стандарди и прописи. 
Категорије су настале у зависности од састава и величине спортских објеката који се 
налазе у њој. Према површини спортске зоне у насељу формирале су се следеће 
карактеристичне групе: 

1. Спортска зона за насеља до 5000 становника (1,6 ха), 
2. Спортска зона за насеља од 5000 до 10000 становника (2,8 ха), 
3. Спортска зона за насеља од 10000 до 20000 становника (4,0 ха). 
Спортски центри имају површину која зависи од врсте и броја отворених и 

затворених објеката који се налазе у њиховом оквиру и искуствено формирале су се 
следеће категорије: 

1. До 6,0 ха, 
2. Од 6,0 до 8,0 ха, 
3. Преко 8,0 ха. 
У оквиру спортског центра површина под зеленилом препоручено је да не буде мања 

од 30%, а површине под разним врстама колских и пешачких комуникација до 12%. 

                                                
24 Детаљније у: Baylon, M., (1972) Škole, Građevinska knjiga, Beograd. 
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Спортски објекти за врхунски спорт 
Ово су најсложенији и назахтевнији спортски објекти и увек претстављају предмет 

посебне пажње: фудбал, кошарка, амерички фудбал, скијање итд. 
Према рањивости на временске утицаје могу бити отворени и затворени. Могу се 

сврстати у неколико категорија: 
1. Затворени објекти (кошарка, одбојка, рукомет, бокс, хокеј, клизање итд), 

2. Отворени објекти, 

3. Објекти за зимске спортове, 
4. Хиподроми. 

Имајући у виду сложеност оваквих објеката све више се граде вишефункционалне 
дворане које омогућавају да се на спортском терену може одигравати више врста 
спортских активности док су гледалиште и пратећи садржаји прилагођени потребама 
централног терена.  

Како би се покрио централни терен и гледалиште, и како би се премостили велики 
распони између ослонаца користе се армирано-бетонске конструкције, челичне 
конструкције, ламелирано дрво, просторне решетке, рамовске конструкције итд. 

Под спортског терена је кључни део и његове особине морају да задовоље све 
стандарде које прописује надлежна државна или међународна организација. Веома велики 
број студија је израђен у циљу анализе потреба, правилног конструктивног решења и 
правилног материјала. Свакодневно се уводе у употребу нова техничка решења. 

03.03. ЕЛЕМЕНТИ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА 

Централни део спортског објекта је Спортски терен (на њему се одвија спортски 
догађај). Секундарни део је Гледалиште (служи за смештај гледалаца). Терцијални део 
објекта су Пратећи простори (служе за одвијање свих активности које омогућавају 
несметано коришћење спортског терена и гледалишта).25 

Без обзира на групу којој припада поједини простор у спортском објекту правилно 
функционисање сваке целине омогућава правилно функционисање објекта.  

Спортски терен 

Спортски терен је централни простор спортског објекта. На њему се одвија спортски 
догађај и због њега долази публика. У зависности од спортске активности која се одвија на 
њему развијени су различити облици спортских терена: вежбалишта, игралишта, 
борилишта, тркалишта, бацалишта, скакалишта, залетишта, атлетска језгра, стадиони, 
дворане, теретане, фитнес центри, спортске хале, универзалне дворане, мањежи, затворена 
купалишта, велодороми, стрелишта, отворена купалишта, стазе за веслање, стазе за 
једрење, клизалишта, хиподроми, лепилишта, аеродроми, веледроми, мотодроми, 
аутодроми итд.  

Пратећи простори 

Пратећи простори су оквир за спровођење активности пре, за време и након 
спортског догађаја а која су везана за спортски догађај. Пратећи простори се по правилу 
налазе у оквиру спортског објекта мада могу бити и ван њега, уколико је то рентабилно за 
функционисање. Могу се у најкраћем побројати на следећи начин: свлачионице, 
перионице, санитарне просторије, гардеробе, медицински кабинети, амбуланте, учионице, 
клупске просторије, друштвене просторије, хигијенске просторје, административне 
просторије, просторије за справе, просторије за опрему, уређаје, реквизите, мобилијар, 

                                                
25 Детаљније у: Ortner, R., (1956) Sportbauten, Anlage-Bau-Ausstatug, Calwey, München.  
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припрему техничке воде, електроснабдевање, осветљење, звучне уређаје, радио, ТВ, 
конференције, семафоре, штампу, коментаторе, климазитацију, проветравање, 
противпожарну заштиту, безбедност, прикупљање и складиштење отпада, просторије за 
резервне делове, просотрије за мајстора, просторије за опрему за двориште итд. 

Гледалиште 

Овај простор служи за пријем гледалаца који долазе звог централног догађаја у 
објкету који се одвија на спортском терену. Стога је спортски терен и физичке особине 
гледаоца кључни услов за обликовање овог дела спортског објекта. Активности које се 
одвијају у простору гледалишта су следеће: гледалиште (улази, комуникације, седење, 
евакуација), кафе, бифе, ресторани, продавнице, киосци, изложбе, конференацијске сале, 
поливалентни простори итд.  
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Поглавље 03: Илустрације: 

  
 

 

 

Слика 01: Велики спорски центар 
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Слика 02: Спортски комплекс "Партизан" у Београду (стање 1970.г.) 

 

Слика 03: Спортски комплекс "Црвена Звезда" у Београду (стање 1970.г.) 
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Слика 04: Спортски комплекс "Ташмајдан" у Београду (стање 1970.г.) 

 

Слика 05: Спортски комплекс "Фаро" у Португалу (стање 2000.г.) 
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Слика 06: Спортски центар за насеље 



 55 

 

Слика 07: Три групе спортских зона у насељу: 1. до 5.000 ст., 2. 5.000 до 10.000, 3. од 
10.000 до 20.000 становника.  

 56 

 

Слика 08: Спортске сале: 1. Мала школска хала 10/18/5,5 м, 2. Средња школска хала 
12/24/5,5 м, 3. Велика школска хала 18/30/6,0 м, 4.Велика Школска и спортска хала 21-

26/42/9,0 м.  
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Слика 09: Спортске сале: 1, 2. Спортске хале 12*24 м; 3, 4. Спортске хале 18*30 м 
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Поглавље 03: Порекло илустрација: 

Слика 01, 06, 07, 08, 09: Ortner, R., (1956) Sportbauten, Anlage-Bau-Ausstatug, München.  

Слика 02, 03, 04: Мирковић, Б.,  (1978) Основи урбанизма, Књига 2/б, Београд. 

Слика 05: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, 
Elsevier. 

Поглавље 03. Речник термина и појмова: 

 

Дечија игралишта Група објеката отвореног и затвореног типа 
прилагођених потребама и могућностима деце. 

Школски спортски 
објекти 

Група објеката отвореног и затвореног типа 
намењених за спровођење спортских активности 
према наставном плану и програму школе. 

Спортски центри Група објеката отвореног и затвореног типа 
намењених за спровођење спортских активности 
организованог и неорганизованог вида за потребе 
градског блока, насеља или града. 

Спортски објекти за 
врхунски спорт 

Група објеката отвореног и затвореног типа 
намењених за спровођење спортских активности за 
потребе врхунских спортиста. 

Гледалиште Архитектонска конструкција организована и 
опремљена према припосима и упутствима надлежних 
институција и организација намењена за седење или 
стајање посматрача догађаја на централном спортском 
терену. 

Пратећи простори Група просторија организованих и опремљених према 
прописима надлежних иституција и организација у 
којима се одвијају све активности корисника 
централног спортског терена и гледалаца и особља 
које их услужује. 

Спортски терен Површина саграђена и опремљена према одређеним 
прописима за потребе одржавања спортског догађаја. 

Поглавље 03. Питања за проверу знања: 

[01]. Наброј најмање три категорије спортских објеката према врсти корисника. 

[02]. Наброј најмање три категорије спортских објеката према активности у њима: 
[03]. Навести најмање три врсте застора спортског терена: 

[04]. Навести поделу спортских терена према броју учесника у игри. 

[05]. Наброј најмање три групе спорстких објеката према улози у насељу. 
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04. ПОГЛАВЉЕ: СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ И НАСЕЉЕ 

Поглавље 04. Основни појмови: 

Насеље и локација објекта Потребне особине локације 
Одређивање положаја објекта Стандарди, прописи и препоруке 
Зонирање на парцели Колски саобраћај 
Карактеристичне повшине парцеле Пешачки саобраћај 
Безбедност корисника Мирујући саобраћај 
Однос локације и насеља Зеленило на парцели 

Поглавље 04. Циљеви поглавља: 

Циљеви поглавља су савладавање основних знања о функционалном и 
урбанистичком односу спортског објекта и насље које му гравитира, правилном 
одређнивању локације објекта, начинима зонирања на парецели, карактеристичним 
површнама на парцели спортског објекта, о безбедностним зонама, потребним особинама 
локације спортског објекта како би испунио основне захтеве, организација колског, 
пешачког и мирујућег саобраћаја и значају и начинима организације зеленила на парцели. 

Поглавље 04. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у три целине: Организација парцеле спортског објекта, 
стандарди и каратеристике спортског објекта и саобраћај и зеленило на парцели.  

У првој целини се анализарју односи и утицаји насеља на организацију парцеле, 
одређивање пложаја централног терена, зонирање парцеле спортског објекта, 
карактеристичне повшине на парцели, безбедност кодисника у случају опасности, однос 
локације објекта и ансеља и потребне особине локације.  

У другој целини се анализирају светска искуства у процени потребних површина 
спортских терена по становнику као мерило оствареног друштвеног напретка и 
цивилизацијског стандарда.  

У трећој целини се анализира колски, пешачки и мирујући саобраћај на парцели, 
положај и утицај зеленила на поарцели спортког објекта.  
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04.01. ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРЦЕЛЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА 

Насеље и организација парцеле спортског објекта 
Спортски објекти су комплексни и сложени системи. Уколико само један мали део 

не функционише правилно целокупан систем је неупотребљив. Стога је неопходно 
правовремено усклађивање сваког дела спортског објекта. Због тога је планирање 
изградње, реконструције и адаптације спортских објеката од прворазредног значаја.  

Спортски објекти се веома ретко граде у целости већ најчешће граде корак по корак, 
тако да је потребно на самом почетку изградње или реконструкције објекта сагледати што 
даље у будућност како би се омогућила етапна изградња. Стога, капацитет спортског 
објекта увек треба сагледавати дугорочно тако да простор који се резервише за изградњу 
објекта омогућава такав развој.  

Капацитет спортског објекта одређују: насеље на које је повезан спортски објекат и 
такмиарски ниво спортског клуба који га користи. [01] 

На спортске објекте се односи велики број Закона, Правилника и Стандарда којима 
се дефинишу поједина решења у организацији, конструкцији, инсталацијама и осталој 
опреми. Прописи се са временом мењају и потребно је њихово редовно праћење. Мада је 
спортски објекат намењен удобности и безбедности посетилаца организација парцеле на 
којој се налази састоји се од неколико корака. 

Одређивање положаја централног терена и орјентације 
Централни терен је кључни део спортског објекта. Како би се на њему несметано 

одвијала спортска активности потребно је да испуњава низ предуслова. Главни утицаји на 
положај централног терена су: [02] 

1. Врста спорта који се на њему одбија,  
2. Хемисфера на којој се налази,  

3. Доба године у којој се највише користи,  

4. Доба дана и локалних микроклиматских услова.  
Након постављања и обликовања централног терена дефинише се простор за 

Гледалиште. Овај простор мора да има могућност фазног развоја. У трећем кораку се 
дефинише распоред помоћних и пратећих садржаја.  

Зонирање парцеле спортског објекта 

Парцела спортског објекта се организује тако да се на њој могу одвијати сви 
потребни садржаји за транутно функционисање спортског објекта и да постоје површине 
које се чувају (резервисане) за будући развој објекта.26 Генерално, парцела спортског 
објекта садржи следеће групе делатности: [03] 

Спортски терен (главни и помоћни), 

Гледалиште (у једној или више фаза реализације), 
Саобраћајне површине: за колски саобраћај, пешачки саобраћај, паркинге (за разне 

врсте и категорије возила), 
Зелене површине (у оквиру паркиралишта, саобраћајница, између појединих 

функционалних целина и заштите зоне поред границе парцеле), 
Површине резервисане за развој спортског објекта у будућности. 

 

                                                
26 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier. 



 61 

Безбедност корисника и објекта у случају терористичког напада 
Сваки спортски објекат мора да има систем заштите корисника и објекта од разних 

врста вандалског и терористичког напада. Заштита објекта и корисника почиње на улазу 
на парцелу и све наредне контроле приступа. Правила заштита се одвија кроз обликовање 
објекта, организацију саобраћаја на парцели, формирању заштитних зона и успостављању 
безбедносних контрола између појеидних зона на парцели објекта. Између појединих зона 
су неопходне баријере и могу се реализовати на различите начине.  

Однос локације спортског објекта и насеља 
Сваки спортски објекат је положај одређен према насељу на које се наслања. Из 

насеља објекат црпи публику, део финансија, кориснике простора итд. У односу на насеље 
спортски објекат може бити лоциран : [04] 

1. У централној зони граду, 

2. На периферији града, 

3. Ван града. 
Утицај на избор локације имају: цена земљишта, саобраћајна приступачност, 

инфраструктурна опремљеност, микроклимат локације, простори за паркирање, простор за 
зеленило, могућности за развој комплекса, могућност за организовање безбедности.27 

Потребне особине локације 

Локација на којој се гради спортски објекат мора да испуњава следеће захтеве:  
Топографија терена препоручиво је да буде равна или у минималном нагибу. 
Орјентација локације треба да омогући правилну орјентацију главног и помоћних 

спортских терена.   
Састав и слојеви тла на коме се гради спортски објекат треба да омогући 

рационалну дубину фундирања, да нема клизишта, итд. 
Подземне и површинске воде на локацији морају током целе године да буду 

уравнотежене, без бујица, или повремених сливова.  
Приступност посетиоцима се сагледава кроз приступност приватним путничким 

возилима и возилима јавног саобраћаја. 

04.02. СТАНДАРДИ И КАРАКТЕРИСТИКЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА  

У овој области спроведен је велики број истраживања. Све развијене државе су 
донеле стандарде који се базирају на циљевима дрштвеног развоја, искуственим 
потребама и финансијским могућностима друштва. Ипак, искуствена препорука је да се 
треба водити односом потреба спортске активности која се одвија у објекту и 
финансијских могућности инвеститора. Прописи и стандарди морају бити увек испуњени 
како би објекат након завршетка могао да би могао да добије дозволу за коришћење и 
користи се за намену за коју је пројектован. 

У оквиру спортских центара се спроводи се: 1. организована физичка кулутура, 2. 
неорганизована физичка култура, 3. школске активности.  

Површине које земље узимају као просечну површину спортског центра су следеће: 
САД – 35 м2/ст., Русија – 28 м2/ст., Немачка (источни део) – 26 м2/ст., Немачка (западни 
део) – 19 м2/ст., Швајцарска – 26 м2/ст., Енглеска 20 м2/ст., Куба 18 м2/ст.,, Чешка и 
Словачка – 17 м2/ст. итд. 

                                                
27 Russ T., (2009) Site Planning and Design Handbook, McGraw-Hill. 
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Укупна површина која је изражена у м2/становнику је збир површина од неколико 
врста објеката. На пример у Чешкој, у којој је површина 17 м2/ст., структура наведене 
површине је следећа: 

Табела 01. Структура површина за спорт у Чешкој: 
врста објекта организована неорганизована школа укупно 

Игралишта 5 2 5,86 12,86 
Фискултура у хали 0,4 2 0,422 0,822 
Покривени базени 0,045 2 0,422 0,045 
Отворени базени 0,15 2 0,422 0,150 
Посебни терени 0,3 2 0,422 0,3 
Остали терени 0,855 2 0,422 0,855 
Зеленило и комуникације 1,25 0,131 0,586 1,967 
Укупно м2/ст. 8  

(47,05%) 
2,131  
(12,53%) 

6,868  
(40,40 %) 

17,00  
100% 

04.03. САОБРАЋАЈ И ЗЕЛЕНИЛО НА ПАРЦЕЛИ 

Саобраћајна повезаност локације и приступни путеви 

Спортски објекат ствара велики колски и пешачки саобраћај приликом доласка и 
одласка посетилаца. Стога је неопходно обезбедити саобраћајнице довољног капацитета 
да прихвате саобраћај у његовом највећем удару. Такође, неопходне су квалитетне везе 
јавног саобраћаја (бус, трамвај, железница, такси). Међутим, у тренутцима када се не 
одржавају спортски догађаји саобраћајно оптерећење је знатно мање него у доба шпицева. 
Ова чињеница намеће потребу изградње специјализованих саобраћајница само за потребе 
спортског објекта већ их је потребно повезати са још неким генератором саобраћаја који 
ће учитини економски исплативим изградњу саобраћајница великог капацитета.  

Унутрашњи саобраћај на парцели28 

На парцели спортског објекта потребно је организовати следеће саобраћајне токове:  
Токови пешака (пешаци од улаза на парцелу од паркинга путничких возила, од 

паркинга аутобуса до улаза у спортски објекат), 
Токови возила ( од улаза у парцелу до паркинга предвиђеног за одређену врсту и 

категорију возила или до улаза за возила са посебном дозволом), 

Стајалишта јавног превоза (јавни превоз треба да има у близини улаза у парцелу 
своје стајалиште које не би требало бити у оквиру парцеле ради безбедносних контрола), 

Приступност (сви токови морају бити погодни за кретање особа са хендикепом), 

Сигнализација (сви токови пешачког и колског саобраћаја морају бити јасно и 
недвосмислено обележени). 

Паркирање на парцели 

Сва возила којима долазе гледаоци, такмичари и особље спортског објекта, уколико 
се задржавају, морају бити паркирана у оквиру парцеле на за то предвиђене и опремљене 
површине. Паркирање ван парцеле је дозвољено искључиво уз сагласност власника 
површине која се повремено користи за ту намену и која мора бити опремљена у складу са 
важећим прописима и правилима. Мора се правилно проценити број возила и њихова 
структура како би се формирао потребан број паркинг места односно дефинисала 

                                                
28 Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier; UEFA (2011) UEFA Guide To 
Quality Stadiums, Genève; FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, Zurich. 
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површина за ту намену на парцели. Посебно треба водити рачуна о евентуално 
прекобројним возилима за која је потребно обезбедити простор за паркирање.29 

На парцели се обезебеђује паркирање на следећи начин:  

Паркирање на тлу, 
Паркирање у вишеспратној гаражи, 

Додатна паркинг места за прекобројна возила, 
Паркирање на приступној и околним улицама, 
Паркирање на суседној парцели обезбеђеној по посебном уговору, 
У односу на врсту возила за које је потребно обезбедити паркинг може се извршити 

следеће груписање: 
Паркинг за путничка возила, 
Паркинг за аутобусе, 
Паркинг за мотицикле, 
За следеће групе корисника морају се обезбедити површине за паркирање: [05] 

Паркинг за гледаоце, 
Паркинг за играче, 
Паркинг за судије, 
Паркинг за ВИП особе, 
Паркинг за ТВ екипе, 
Паркинг за сервисе и доставна возила. 

Зеленило на парцели 

Спортски објекат мора да испуњава одређене микроклиматске захтеве. Поред 
ветрова који ваздушним струјањима мењају састав и влажност ваздуха на локацији могуће 
је додатним средствима побољшати микроклимат. Најекономичније и најефикасније 
средство је високо и ниско зеленило. Према месту на парцели зеленило се може груписати 
на зеленило на парцели и зеленило у околини спортског објекта. Зеленило у околини 
парцеле је ван утицаја управе спортског објекта, осим ако тај простор није у њиховом 
власништву. 

Зеленило према локацији на парцели се групише на следећи начин:  

Зеленило на паркинзима (између редова и појединих група паркинг места), 
Зеленило у простору између појединих функционалних зона (на простору који 

аздваја поједине функционалне зоне), 
Зеленило на површинама резервисаним за доградњу спортског објекта, 
Зеленило дуж интерних саобраћајница (са једне или две стране саобраћајнице), 
Зеленило дуж границе парцеле (дуж ивице парцеле се формира појас који је обрађен 

у зеленилу и служи да визуелно и микроклиматски издвоји околину од простора 
спортског објекта). 

Зеленило на парцели захтева да се правилно лоцира и редовно одржава. Одржавањем 
зеленила доприноси се његовој дуговечности и естетском квалитету локације и објекта у 
целини. 

 

                                                
29 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier; UEFA (2011) 
UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève; FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, 
Zurich. 
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Поглавље 04: Илустрације: 

 

Слика 01: Правци кретања у спортском објекту 
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Слика 02: План паркирања и интерних саобраћајница на парцели објекта. (Milton Keynes 
stadium in the UK, Architects: HOK SportArchitecture.) 

 

Слика 03: Распоред активности на парцели спортског објекта. 
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Слика 04: Положај и орјентација централног терена. 

 

Слика 05: Елементи спортског објекта: А. Спортски терен, Б.Гледалиште, В. Сервисни 
простор за гледаоце, 1,2,3,4. Паркинг и стајалишта јавног превоза 
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Поглавље 04: Порекло илустрација: 

Слика 01: Ortner, R., (1956) Sportbauten, Anlage-Bau-Ausstatug, München.  

Слика 02: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, 
Elsevier. 

Слика 03: FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, 
Zurich. 
Слика 04, 05: UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève. 

 

Поглавље 04: Речник термина и појмова: 

 

Орјентација објекта Однос појединих делова објекта према странама света 
Зонирање парцеле Груписање сродних или сагласних делатности на 

одређеној површини парцеле на парцели на којој се 
налази објекат. 

Грађевинска парцеле  Део површине тла са дефинисаним границама и повезан 
на јавну саобраћајницу. 

Локација објекта Положај објекта у односу на насеље или део насеља. 
Сигнализација  Група средстава визуелног или звучног типа којима се 

достављају информације кориницима одређеног објекта 
или простора. 

Токови пешака  Путеви саграђени и опремљени којима се организује 
кретање пешака н парцели и унутар објекта. 

Токови возила  Путеви саграђени и опремљени којима се организује 
кретање путниких и/или теретних н парцели и унутар 
објекта. 

Приступност  Могућност доласка на део парцеле или објекта 
одређеним начином или врстом возила. 

Унутрашњи 
саобраћај  

Саобраћај који се одвија у оквиру грађевинске парцеле 
спортског објекта. 

Поглавље 04: Питања за проверу знања: 

 

[01]. Шта одређује капацитет спортског објекта? 

[02]. Који су главни утицаји на положај централног терена? 

[03]. Наброј функционалне зоне на парцели спортског објекта. 

[04]. У односу на насеље, где може бити лоциран спортски објекат? 

[05]. Наброј најмање три групе корисника којима се обезбеђују површине за паркирање? 
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05. ПОГЛАВЉЕ: МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ  

Поглавље 05. Основни појмови у поглављу: 
Грађевински материјали у објекту Комуникације у објекту 
Акустика у објекту Безбедност и сигурност корисника 
Осветљење у објекту Контрола и аутоматизација 

Поглавље 05. Циљеви поглавља: 
Циљ поглавља је да се савладају материјали од који је саграђен објекат и њихов 

значај за правилну употребу објекта. Поред тога циљ је да састекну основна сазнања о 
елементима и особинама објекта који утичу на спортски или други догађај који се одржава 
у објекту као што је акустика, осветљење, комуникације у објекту, безбедност и сигурност 
и Контрола и аутоматизација управљања објектом.  

Поглавље 05. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у шест целина: Грађевински материјали, Акустика, 
Осветљење, Комуникације, Безбедост и сигурност, Контрола и аутоматизација. 

У првој целини се анализиају грађевински материјали који се користе у објекту и 
који могу да утичу на квалитет рада објекта као и трошкове одржавања.  

У другој целини се анализира акустика просторије спортског објекта и њен значај за 
правилно одржавање спортског догађаја.  

У трећој целини се анализира осветљење спортског објекта а посебно главног 
спортског терена и појединачних простора везаних са њиховим начином коришћења.  

У четврој целини се анализирају комуникације у објекту и њихов значај за правилно 
функционисање централног спортског терена и осталих простора у објекту.  

У петој целини се анализира безбедност и сигурност објекта и његових корисника од 
више утицаја и опасности.  

У шестој целини се анализира могућност и значај контроле и аутоматизације 
појединих уређаја и инсталација у спортском објекту.   
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05.01. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ  

Правилан избор грађевинских материјала омогућава дужи век експлоатације објекта 
истоврмено уз мање трошкове одржавања. Стога је учешће лица које ће касније 
управљати објектом током пројектовања и изградње објекта неизоставно. Материјали који 
се употребљавају на објекту мењају се током времена и усклађују са савременим 
достигнућима у технологији и науци. У сваком новом материјалу треба посматрати 
велики потенцијал уз известан степен резерве јер је за сваку новину потребно време како 
би се сагледала у свим својим предностима и недостацима. 

Материјали који се најчешће употребљавају на спортском објекту су:30 [01] 

Опека. Постоји велики број димензија, боја и материјала од којих се производи 
опека. Један је од најстаријих и најпроверенијих материјала за градњу. Имајући у виду да 
је веома скупа током изградње у погледу утрошка радне снаге а да су спортски објекти 
махом велики волумени који траже много фасадних површина опека се све више избегава 
због великих трошкова. И поред својих недостатака проузрокованих ценом претставља 
један од стандарда за квалитетан и хумани простор. 

Бетон. Бетон је материјал који је познат још од античких времена. Међутим бетон у 
коме се налази арматура је освојен као грађевински материјал тек у 19. веку. Пружа 
огромне могућности у обликовању, премошћавању великих површина, отпоран је на 
потресе. Излива се у посебно обликоване калупе који се уклањају када бетон постигне 
одговарајућу чврстину. Отпоран је на пожар до одређене температуре. Његова површина 
може се бојити или облагати разним материјалима.  

Дрво. Ово је један од најстаријих познатих материјала за грађење у нашем поднебљу. 
Има особину да се лако обликује, да може да прима велике терете. Разликује се 
листопадно и четинарско, а по тврдоћи се дели на твдо и меко дрво. Међутим, тражи 
редовно и пажљиво одржавање кроз заштиту од деловања инсеката и гљивица. Није 
отпорно на пожар.  

Стакло. Стакло је омогућило да се зграде које су имале велике површине под 
зидовима и мале површине отвора потпуно измене. Захваљујући стаклу велике зидне 
површине могу се обрадити тако да пропуштају светло и да унутрашњост зграда добије 
вредности отвореног простора. Може се груписати у три основе категорије: равно стакло, 
ојачано стакло и ламинатно стакло. 

Челик. Челик је донео огромне могућности у архитектуру. Омогућио је 
премошћавање великих распона, изградњу олакшаних конструкција, затварање великих 
простора под кров. У погледу одржавања захтева редовну контролу и заштиту од корозије. 
Нема отпорност према пожару. 

Нерђајући челик. Ова врста челика има повећану отпорност на корозију 
захваљујући додатку хрома. Постоји неколико врста нерђајућег челика и они се разликују 
према присуству хрома и степену присуства никла. Производи се у разним облицима. 
Нема отпорност на пожар.  

Алуминијум. Као грађевинским материјал је откривен почетком 19.века. Самостално 
нема чврстоћу али ако се легира да бакром, магнезијумом, силиконом, никлом или цинком 
добија веома велику употребљивост. Тражи минимално одржавање. Није отпоран на 
пожар. 

Бакар. Највише се користи за покривање кровова и за обраду фасада. Може бити у  
облику равних табли или профилисан. Веома је дуготрајан, отпоран на временске утицаје.  

                                                
30 Детаљније у: Culley, P., (2009) Sports facilities and technologies, Routledge; Lyons, A., (2010) Materials For Architects And 
Builders, Elsevier;  
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Олово. Највише је корштено за покривање кровова. Лако се обликује, отпроно је на 
временске утицаје, не губи механичке особине са временом.  

Цинк. Најчешће је кориштен за покривање кровова и обраду фасада. Тренутно се 
мало користи јер није дуготрајан нити отпоран на временске утицаје.  

Титанијум. Савремен материјал који добија све већу примену у пракси. Може се 
користити за све површине које су изложене временским утицајима. Отпоран је на високе 
и ниске температуре, на механичке утицаје.  

05.02. АКУСТИКА 

Звук се производи приликом већине акативности у спортском објекту. Након 
настанка звук путује као ваздушни талас све док се не сусретне са зидом или препреком. 
Тада се делом апсорбује а делом се рефлектује и наставља да путује даље. Спортски 
објекти имају тврде површине на подовима, зидовима и таваници тако да је питање звука 
и буке од велике важности за правилан микриклимат у објекту. Звук се мери кроз уређаје 
који мере ваздушни притисак и изражава се у децибелима (дб).  

У просторији, поред жељеног, се јавља и нежељени звук.31 

Основне вредности којима се описује звук у просторији су:  

Време реверберације. Време реверберације просторије је време које је потребно да 
звук са 60 дБ потпуно нестане. Овај параметар је везан за димензије просторије и 
капацитет апсорпције зидних површина. Изражено у секундама захтеви за максималним 
временом реверберације је следеће: базени (<2с), унутрашње просторије за спорт (<1,5с), 
студио за плес (<1,2с), вишенаменске просторије (<0,8-1,2с) итд. Време реверберације за 
отворени простор је 0с. За грађене објекте се мења тако је на пример за Glyndebourne 
Opera House 1,3 секунде а за St Paul’s Cathedral је 13 секунди. 

Коефицијент апсорпције. Количина звучне ненергије коју апсорбује нека површина 
се израава коефицијентом ‘α’, и креће се од 0 до 1. Површина која у потпуности апсорбује 
звучну енергију има коефицијент 1 (100%) а она која не апсорбује ни мало има 
коефицијент 0 (0%).  

Секундарни ефекат. Код неких материјала збијеност у комбинацији са масом може 
да произведе ефекат познат под називом секундарни ефекат.   

Критеријум буке. То је индекс изражен бројчано који описује максимално дозвољен 
ниво буке у неком простору. Обично се користи за описивање буке вентилатора али може 
бити кориштен и за друге изворе. Састоји се од фамилије кривих које дефинишу 
максимално дозвољен октавни ниво звучног притиска у вези са нивоом дозвољеног 
критеријума буке. За спортске објекте овај индекс износи 35-40. 

Трансмисија звука. Овај индекс настаје као дериват 16 фрекфенција у распону од 
124–4000Hz. За посртске објекте овај индекс пада између 40-60 за теретане. За скваш 
просторе, тениске и терене за бадминтон, базене је 45-55 док је време реверберације од 
0,8-1,4 секунде.  

Редукција звука. Редукција звука је усмерена на уклањање нежељеног звука и у исто 
време на контролу оног звука који се задржава у просторији. Постиже се помоћу 
акустичких апсорбената који мењају особине звучног таласа, применом поздаинског звука 
који анулира поједине звучне таласе и изолацијом извора звука или вибрације. То су 
посебно обликовани и обложени зидови, звучне баријере, меке акустичке материјале и 
примену ваздушног слоја. На таваници то су спуштени плафони који дају бољу акустичку 
контролу.  

                                                
31 Детаљније у: Ando, Y., (1998) Architectural acoustics: blending sound sources, sound fields, and listeners, Springer. 
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Одржавање акустичких површина. По правилу овакве површине су од посебних 
материјала који су посебно обликовани и захтевају посебну пажњу приликом одржавања. 
Уколико се на оваквим материјалима примењује посебна површинска обрада они након 
неколико третмана губе своје акустичке особине.  

Спољњи звук. Већина спортских објеката је окружена са зеленилом и удаљеним 
изворима звука тако да најчешће спољњи звук има веома мали утицај. 

Звучни облак. Најдраматичније средство за спортске објекте је звучни облак који се 
монтира на кровну површину и састоји се од ваздушних јастука који апсорбују звучни 
талас из просторије.  

05.03. ОСВЕТЉЕЊЕ 

Први јавни објекат је остветљен електричним осветљењем 1882. године је Махен 
Театар у Брну, Чешка а наредне 1883. године је осветљен Чешки национални театар у 
Прагу. Предности вештачког осветљења су вишеструке и није потребно их посебно 
набрајати.  

Осветљење спортског објекта се остварује помоћу светиљки које укључују извор 
светла, оптичку компоненту и контролни уређај. Према покретности могу бити 
непокретне и покретне. Могу се монтирати на таваницу, зид или под. Разликују се према 
типу, боји извора светла, локације, врсти конструкције и врсти примене.32 

Како би се знало које су особине светиљке а у циљу правилног одабира потребно је 
познавати шта би по правилу требало да садржи спецификација произвођача: 

IP ознаку, 
однос светлосног излаза, 
однос фракције светлосног флукса, 
поларна крива / дистрибуција светлосног интензитета, 
фактор искоришћења, 
табела glare index. 

Мерење осветљења. Јединица мере за количину светла која допире до објекта је 
Лумен (lm) и износи (1fc = 1lm/ft2). Кандела (CD), је јединица мере која није у систему СИ 
и изражава количину светла коју светиљка или ЛЕД производи и износи (1CD = 1lm/m2). 
Јединица мере у СИ систему је Лукс (скраћеница од lumens per square metre). У индустрији 
светиљки обично се усваја да је 1fc = 10 lux (мада када се прецизно прерачуна износи 1fc = 
10.76 lux). 

Препоруке за осветљење спортских објеката су јасно прописане међународним и 
локалним прописима. Оне се мењају са временом и увек треба бити ажуран у праћењу 
измена и унапређења у тој области. Тренутно, препоруке за осветљење спортских 
простора у зависности од намене износе: 5fc (клизање, плес), 100 lux/10fc (пливање), 200 
lux/20fc (куглање, одбојка), 300 lux/30fc (бадминтон, теретана, изложбе, рукомет, скваш), 
500 lux/50fc (кошарка, хокеј на леду), 2000 lux/200fc (професионални бокс). Тренутно 
захтеви за осветљењем се крећу од 300-500 lux/30-50 fc. 

Значај правилног осветљења у спортском објекту. Истраживање осветљења 
спортског објекта (терена, гледалишта, комуникација, помоћних просторија, пословних 
простора итд.) мора се спроводити непрестано у циљу стварања оптималних услова за све 
кориснике објекта. У пракси, од свих захтева од спортске хале 15% се односи на 
осветљење, од свих приговора 35% се односи на приговоре због осветљења, од свих 
разлога помоћу којих се корисници радије одлучују за неки објекат 22% се односи на 
побољшање квалитета осветљења. Стога, праћење задовољства корисника и њихово 

                                                
32 Детаљније у: Descottes, H., (2011) Architectural lighting : designing with light and space, Princeton Architectural Press. 
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анкетирање треба да буде перманентно а да се сазнања добијена на такав начин 
анализирају и уграђују у пословање. 

Инцидентно светло. За служај инцидента, нестанка електричне енергије, пожара 
или током ноћи када објекат није осветљен потребно је да постоји извор светла који даје 
минималну али довољну количину светла како би корисници могли да напусте објекат. 
Ова врста светла се поставља према одређеним прописима и мора бити део редовне 
контроле у објекту. 

Осветљење спортског објекта. Осветљење у спортском објекту служи да обезбеди 
видљивост за одвијање спортског догађаја и јасно сагледавање гледалаца. Осветљење по 
наведених особинама мора да испуњава одређене прописе који варирају од врсте спорта и 
ранга такмичења. Најповољније осветљење је природно али оно је ограниено годишњим и 
добом дана, временским приликама, и површини прозорских отвора. Поред наведеног, 
природно осветљење промовише рационалан однос према потрошњи енергије али никако 
не може да искључи употребу вештачког светла. Упркос свом квалитету природно 
осветљење није поуздано за одржавање спортских догађаја у затвореном простору. Стога 
је неопходно компоновати и обезбедити квалитетно вештачко осветљење.  

Осветљење спортског објекта се састоји од природног светла, вештачког светла и 
система за управљање. [02] 

У процени потребног светла потребно је разматрати квалитет светла, визуелни 
комфор, униформност осветљаја, врсте светиљки, позицију светиљки, енергетску 
ефикасност, радни век, емисију топлоте, иницијалне трошкове, трошкове експлоатације, 
једноставност одржавања, једноставност замене.  

Постизањем уједначености осветљаја на некој површини се постиже уклањање 
мрачних делова простора и сагледава се као однос између најсветлије и најтамније 
површине у просторији. Елиминисање овакве појаве се постиже комбинацијом више 
начина осветљавања простора и типова светиљки. За овај проблем је развијено неколико 
врста рачунарских програма. Минимална висина светиљке од пода до најближе тачке 
светиљке зависи од врсте спорта и минимално је 7,3 метра.  

Осветљење спортског објекта може бити директно и индиректно. Директно 
светло је окренуто према поду односно површини на којој се одиграва спортски догађај. 
Индиректно светло је усмерено на рефлектујућу површину од које се одбијају светлосни 
зраци према површини на којој се одвија спортски догађај. Индиректно светло спречава да 
извор светла својим бљеском омета спортисту током игре. Оваква врста осветљења троши 
више енергије него директно осветљење јер је потребно произвести већи количину светла 
због губитака који се јављају услед одбијања од рефлектујуће површине. Такође, поједини 
спортови као што је кошарка имају посебне захтеве да извор светла не буде позициониран 
унутар радијуса од 4 метра од круга коша итд.  

Смањење осветљаја услед запрљаности светиљке. Уколико се светиљка не 
одржава редовно долази до таложења прашине и стварања слоја који смањује светло које 
производи светлосни извор.33 

Solid state lighting. Овај назив је настао захваљујући чињеници да LED светло 
емитује чврсто тело. SSL користи светло које емитује LED диоде (LED), органске 
лакоемтујуће диоде (OLED) и полимер лакоемитујуће диоде (PLED). Ова врста осветљења 
даје веће обликоване могућности, енергетски је ефикаснија, рентабилнија, чвршћа, 
отпорнија, тражи смањене трошкове одржавања, брзо се покреће, има малу температуру 
свелосног извора, малих је диманзија, даје могућност дигиталне контроле, даје могућност 
контроле боје светла и ради на малој волтажи. Троши око 20 пута мање енергије него 
традиционални извори осветљења. Може бити напајана од стране соларних ћелија.  

                                                
33 Детаљније у: Wood, Damon (1996) Lighting Upgrades : A Guide for Facility Managers, The Fairmont Press. 
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Галијум-нитрид ССЛ. Нова врста светиљки се појавила 2009. године, користи 
Галијум-нитрид и троши 75% мање енергије од уобичајених LED светиљки. Поред низа 
предости у погледу једноставности коришћења, лакше замене, малих је димензија и има 
додатну предност јер јој је радни век од 100.000 радних сати.  

05.04. КОМУНИКАЦИЈЕ 

Комуникације са корисницима имају веома велики значај за правилно 
функционисање спортског објекта. Уколико постоје комуникације које су нејасне и 
двосмислене могу нанети више штете него што се очекује да донесу користи пословању 
објекта. Комуникације су намењене свим врстама корисника објекта. Могу бити визуелне 
и звучне. Визуелне комуникације са корисником спортског објекта почињу од места где се 
са јавне површине приступа комплексу спортског објекта. [03] 

Могу бити саопштаване и путем LCD монитора. Величина, положај, време 
саопштавња овакве информације зависе од брзине кретања и врсте возила којим корисник 
приступа. У оквиру комплекса такође мора постојати јасна комуникација за такмичаре, 
особље, судије, гледаоце, медије, сервисе и све остале службе које користе спортки 
објекат. Облик, величина, тип фонта слова, језик, боја, материјал морају бити у 
потпуности усклађени са потребама корисника.  

Звучне комуникације се преносе преко звучног система спортског објекта.  
Неки аспекти комуникације са корисницима спортског објекта могу бити мерени и 

оцењени што би требало да буде тенденција како би се сазнала успешност колико 
достављене инфорамције стижу до корисника.  

Безбедносни знаци су 1987. године усвојени као ISO 6309 стандард а 1990.године је 
усвојен BS 5499 (Британски стандард) и European Community Safety Signs Directive 
EEC/92/58. Ови регулатирно механизми дају препоруке за обликовање знакова који су 
прилагођени границама сагледљивости.  

Препоруке за обликовање знакова који се обраћају корсницима спортског објекта, 
према студији из 2000. године, састоји се од следећих елемената:  

Интензитет светла знака, 
Контраст у односу на позадину на којој се налази знак, 
Униформност осветљаја пореко површине знака, 
Стил и врста слова употребљена за текст, 
Формат графичких симбола, 
Врсту коришћене технологије, 
Услови нормалног и осветљаја у случају незгоде, 
Дистанце сагледавања знака. 
Комуникација са опремом у спортском објекту. Саврмена опрема у објекту 

омогућава да се мини рачунари који се налазе уграђени у опрему повежу са централним 
рачунаром преко кога је могуће даље дистрибуирати прикупљене информације. Поред 
овог правца производње информације могуће је са централног раунара слати команде 
којима се управља опремом како би се на пример обликовао тренинг, аерација просторије, 
додавање кисеоника, ниво осветљаја, температура, безбедност итд.  

05.05. БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ У ОБЈЕКТУ 

Безбедност корисника и објекта је једна од основних делатности лица или тима који 
руководи спортским објектом. Под безбедношћу се подразумева заштита корисника 
(посетилаца, закупаца, власника итд.) и објекта од акцидента. У том смислу сви излази из 
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објекта морају бити јасно означени посебним средствима која су видљива у случају 
акцидента.34 

Процедуре у случају акцидетна такође морају бити јасно визулено саопштене. 
Телефони, опрема за комуникцију са хитним службама, опрема за прву помоћ, опрема за 
приручно гашење пожара морају бити увек припремљене и спремне за употребу. Објекат 
мора бити редовно одржаван а инспкцијске контроле морају бити редовно спровођене.  

Мере предострожности заштите од пожара. Циљ ових мера је да се спречи 
настајање пожара а уколико дође до избијања пожара да се његов захват сведе на што 
мању површину. Фактори који утичу на ову појаву су: површина, висина и запремина 
објекта, распоред просторија у објекту, начин коришћења објекта, материјал од кога је 
саграђен, облоге унутрашњих и спољашњих површина објекта, врста конструкције, 
инсталиране сервиси у објекту, намештај.  

Мере предострожности од избијања пожара треба да укључују: заштиту од 
запаљивости главних конструктивних елемената, адекватна и одговарајућа средства 
евакуације, приступ ватрогасцима свим деловима објекта у случају пожара, субподелу 
унутрашњег протора објекта как оби се спречило ширење пожара, безбедно постављање 
инсталација у објекту како би функционисале у случају пожара, облагање 
високопотенцијалних места за пожар са незапаљивим облогама, активну противпожарну 
заштиту која правовремено детектује пожар, ограничење ширења пламена коришћењем 
селективних материјала, ватроотпорне зидове који деле простор унутар објекта ради 
спречавања ширења пожара, омогућавање природне или механичке вентилације, 
инсталације за одвођење дима итд.  

Детекција пожара. Ова врста инсталација служи да правовремено детектује пожар 
и да изврши дојаву на адресе које се одреде: управи објекта, корисницима, ватрогасној 
служби и служби безбедности. Она детектује топлоту, дим или радијацију. Детектори су 
обично отворени или затворени уређаји. Информација о пожару се затим преноси 
системом до централног места одакле се трансформише у звучни сиглан према унапред 
одређеном систему. Најбрже и најпоузданије реагују детектори радијације док детектори 
дима и топлоте су спорији у рекацији. Уколико су детектори постављени на таваници 
мора се узети у обзир и геометрија таванице што је све регулисано прописима. На пример, 
дубоки испади из равни таванице могу да засметају раду детектора. Тако ако је греда или 
инсталција виша од 10% од висине просторије морају се узети као да су зид а сваки 
простор са обе стране овакве препреке мора се сматрати као засебна просторија. [04] 

Светло за евакуацију. Активира се како би корисници објекта могли да имају брзу и 
поуздану евакуацију. Садрже батерију која напаја светиљку и није зависан од 
електронапајања објекта. Означава руте за кретање пешака до предвиђеног излаза. 

Безбедност. Ово је област која добија све више на значају при управљању 
спортским објектом. Ова врста објеката, а првенствено због броја и значаја корисника, су 
веома атрактивни за разне врсте напада: претње, пљачке, насилан приступ, вандализам, 
убиства, претње и асоцијално понашање сваке врсте. Највише нападана места су 
свлачионице и благајне. Такође, веома често су мета напада паркинзи на којима се налазе 
возила корисника. Улога и задатак управе спортског објекта је спречи све врсте 
криминалног понашања кроз видео надзор, физичко обезбеђење, правилно одабрана врата 
и заштитна преграде према свлачионицама и благајни, заштиту прозора, врата, 
светларника, стаклених површина на фасади, и уклањање свих места на којима се не може 
извршити надзор службе за обезбеђење.  

Контрола приступа. Овај систем укључује идентификационе картице, читаче, 
електричне браве, централни рачунарски систем који је повезан са свим бравама одређене 
                                                
34 Детсљније у: Reid, R.,(2005) Facility manager’s guide to security : protecting your assets, Fairmont Press; Wagner, D., 
(1996) Fire Protection : A Guide for Facility Managers, The Fairmont Press. 
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зоне или целокупног објекта. Посебна пажња треба да буде усмерена на избор софтвера 
којим се надзире и управља целокупним системом. 

Систем надзора и безбедности. Главне предности система ове врсте могу да буду 
следеће: усаглашавање са актуелним прописима о коришћењу објекта, усаглашеност са 
правилима кућног реда, лак приступ за хендикепиране, аутоматско отварање свих улазних 
врата у случају пожара, аутоматско или мануелно управљање, омогућава изолацију 
појединих просторија у згради, елминише свако понашање које није у складу са кућним 
редом, безбедност за све кориснике, контролу јавног приступа, надоз помоћу камера, 
хитно или аутоматско обавештавање полицијске управе у случају инцидента, снимање 
свих догађаја у објекту а посебно инцидената, опуштено коришћење спортског објекта без 
страха од нестанка имовине корисника.  

Објекат доступан свима. Посебна карактеристика спортског објекта мора да буде 
његова дступност за све кориснике, а посебно хендикепиране или укратко: „Спорт за све, 
спорт за живот“.35 У ову сврху се граде посебни уређаји или се постојећи модификују 
како би их несметано могли да користе и хендикепирани. То су: лифтови, степенице, 
рампе и разна технолошка решења. [05] 

Рециклажа употребљених материјала. Након употребе већина материјала са 
објекта се уклања и замењује новим. Уклоњени материјали се одвозе на за то предвиђену 
депонију. У већини земаља Европе грађевински шут се сматра материјалом који не може 
да буде одлаган као грађевински отпад већ локација на којој ће се одложити мора да 
испуни одређене предуслове. Део опште а посебно еколошке културе је да се приликом 
одбацивања старих материјала са објекта исти одложе на законом прописан начин.  

05.06. КОНТРОЛА И АУТОМАТИЗАЦИЈА 

Материјали који се користе у објекту морају бити квалитетни, поуздани, отпорни на 
хабање са веком употребе од 60 до 120 година, мале цене и прдвидљивог понашања (да 
постоји искуство у њихвоој употреби). Паметна решења у објекту морају да буду таква да 
реагују на промену температуре, влажности, присуства штетних гасова, присуство 
кисеоника, промену осветљења и да ефикасно одговоре на све поменуте промене. 
Комуникација са животном средином у објекту се врши помоћу сензора. Они захваљујући 
одређеном систему дојављују информације централном рачунару у коме се налази 
одговарајући софтвер који потом даје адекватну команду некој од инсталација у објекту. 
Тако је могуће контролисати не само микроклимат у објекту већ све врсте инсталација, 
врата и прозоре, парцелу објекта. Истовремено са контролом је могуће издавати команде 
уређајима који су повезани у систем да промене режим рада. Мада овакви системи 
изазивају велике инцијалне трошкове приликом уградње због опреме и система каблова 
веома брзо се, услед уштеда који производе, исплаћују и почињу да доносе доходак.36 

Building management systems (BMS) служи да се са једног места управља радом 
система грејања, вентилације, хлађења, климатизације, водовода, гаса, електричне 
енергије, рачунарских комуникација, протипожарних система, система обезбеђења итд. 
како би се добио ефикаснији, рационалнији, квалитетнији и бржи систем управљања 
објектом.  

Средства упозорења. Ова средства служе да пренесу информацију упозорења до 
корисника објекта путем светла, звука или њиховом комбинацијом. Уколико се користи 
светло то су углавном бљескајуће светиљке одређене боје а уколико се користи звук он се 

                                                
35 Детаљније у: UEFA (2011) Access For All, Genève. 
36 До сада највећи број сензора је коришћен на Олимпијским играма у Пекингу где је за ову сврху кориштено више од 
30.000 комада опреме којом је управљало више од 600 инжењера и који су направили више од 23.000.000 милиона упита 
током трајања игара. Све информације су се сливале у један Информативни центар и поред живе контроле сви подаци су 
се снимали. 



 77 

емитује уређајима који производе звук у распону од 500–5000 Hz. Звукови који се емитују 
као упозорење морају да буду у безбедном опсегу за људски слух.37 

                                                
37 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier. 

 78 

Поглавље 05: Илустрације: 

 

 

 

Слика 01: Начини осветљена спортског терена: 1. Национална такмичења, 2. Лигашка и 
клупска такмичења, 3. Тренинг. 
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Слика 02: Утицај осветљења спортског терена на околину објекта: 1. Зона 25 lux / 40 lux, 
2. Зона 10 lux/ 20 lux. 

 

Слика 03: Распоред ТВ камера на спортском објекту. 
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Слика 04: Елементи комуникација уподобљене за кретање инвалида. 

 

Слика 05: Санитарни чвор уподобљен за инвалиде. 
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Слика 06: Поглед из контролне собе у Oriole Park at Camden Yards, Baltimore) 

 

Слика 07: Централна рачунарска соба (Светско првенство у Јужној Африци) 
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Слика 08: Централна контролна соба  

 

Слика 09: Централна контролна соба  

Поглавље 05: Порекло илустрација: 

Слика 01, 02, 04, 07: FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and 
Requirements, Zurich. 
Слика 04, 05, 06: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development 
Guide, Elsevier. 
Слика 08, 09: UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève. 
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Поглавље 05: Речник термина и појмова: 

Грађевински 
материјал 

Материјал од кога се гради објекат. 

Акустика Грана физике која се бави проучавањем настанка, преноса, пријемом звука 
у средини. 

Време 
реверберације 

Време (изражено у секундама) које је потребно да звук емитован у 
затвореној просторији падне на милионити део свог почетног интензитета, 
после престанка његовог емитовања, што одговара смањењу нивоа звука 
за 60 дБ. 

Апсорпција 
звука 

Претварање кинетичке енергије звучног таласа у топлотну енергију 
трењем између честица ваздуха и материјала или услед резоновања 
ваздуха (резонантна апсорпција). 

Умањење звука Појам који се користи у вези са преносом звука између две просторије које 
имају заједнички међутаванични простор. 

Класа 
трансмисије 

звука 

Једноцифрен број који изражава лабораторијски измерено смањење 
преноса звука ваздухом. Прорацун се врси према стандарду АСТМ Е 413-
87 а на бази вредности измерених у складу са стандардом АСТМ Е 90-90, 
при фреквеницији 125 – 4000 Хз 

Фреквенција Физичка величина која означава број понављања у јединици времена. 
Фреквенција звука је број звучних таласа које емитује извор звука у једној 
секунди. Изражава се у Херцима 

Херц (Hz) Међународна мерна јединица за фреквенцију. Једна осцилација у секунди 
је 1 Hz (Херц). 

Коефицијент 
редукције 

звука 

Индекс произвољних коефицијентата апсорпције упадног звука у складу 
са нормом АСТМ 423 90а , представља се као аритметичка средина 
измерених коефицијената апсорпције звука за четири централне октаве 
фреквенција 250, 500, 1000 и 2000 Хз, изражених у трећинама, и 
заокружује на најближу вредност која је садржалац броја 0.05. 

Инцидентно 
светло 

Светло са самосталним напајањем које се аутоматски пали услед нестанка 
електричне енергије у објекту и служи за осветљавање комуникација или 
пута евакуације из објекта. 

Solid state 
lighting 

Врста светла које корисити полупроводнике светло емитујуе диоде 
(LEDs), органске светло емитујуће диоде (OLED),  или полимер светло 
емитујуће диоде (PLED) као извор емитовања светлости. 

Визуелне 
комуникације 

невербална врста комуникације која служи за достављање идеја и 
информација које могу бити прочитане, прегледане, погледане. 

Детекција 
пожара 

Технички уређај кои детектује поједине особине пожара и инвормацију 
дојављује на одређену адресу у објекту или ван објекта. 

Објекат 
доступан свима 

Објекат кроз који у целости или појединим деловма се несметано могу 
кретати особе са хендикепом. 

Поглавље 05: Питања за проверу знања: 

[01]. Наброј најмање три грађевинска материјала на спортском објекту. 

[02]. Наброј три елемента од којих се састоји осветљење спортског објекта. 

[03]. Од ког места почињу визуелне комуникације са корисником објекта? 

[04]. За шта служе детектори пожара у спортском објекту? 

[05]. Шта значи терним „објекат доступан свима“? 
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(празна страна) 
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06. ПОГЛАВЉЕ: УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ ОБЈЕКТА 

Поглавље 06. Основни појмови: 

Сврха управљања простором Утицај сервиса на употребљивост 
Политика управљања простором Дефинисање просторних јединица 
Организациона култура Анализа ефикасности коришћења 
Станарди управљања простором Трошкови пословања објекта 
Значај ефективног коришћења простора Притужбе и жалбе 
Потреба функционалне разноликости Нове тенденције 
Планирање коришћења простора  

Поглавље 06. Циљеви поглавља: 
Циљ поглавља је да се сагледа знаај правилног и домаћинског управљања простором 

у објекту, методама планирања, размештаја, важности разноликости делатности, 
важностиправилног усаглашавња делатности које се налазе у објекту, важност редовног 
анкетирања корисника, важност и начин коришћења притужби и жалби за унапређење 
пословања и нове тенденције у организацији и коришћењу спортског објекта.  

Поглавље 06. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у три целине: Сврха и улога управљања простором у објкету, 
Стандарди и препоруке у организацији простора и Анализу ефикасности коришћења 
простора.  

У првој целини се анализира важност правилног планирања организације објекта, 
политика управљања површнама у објекту, о важности организационе културе у 
управљању објектом.  

У другој целини се анализирају смернице и стандарди којих се мора придржавати 
онај који организује простор, значај ефективног коришћења простора, потреба 
функционалне разноликости закупаца, начин планирања коришћења простора, утицај 
појединих особина објекта на његову употребљивост, начин дефинисања просторних 
јединица. 

У трећој целини се анализира ефикасност коришћења простора, трошкови пословања 
објекта и стратегија редукције трошкова везаних за коришћење простора, притужбе и 
жалбе корисника простора и нове тенденције у организацији спортског објекта.  
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06.01. СВРХА И УЛОГА УПРАВЉАЊА ПРОСТОРОМ У ОБЈЕКТУ 

Простор је веома скуп и драгоцен ресурс о коме треба водити рачуна. Истовремено 
простор је средство којим се обезбеђује доходак спортском објекту. Као главне особине 
простора могу се именовати висока цена производње, висока цена одржавања, спорост на 
располагању, веома једноставно може да постане неефикасан и непродуктиван, постаје 
предмет све већег надметања и тржишне утакмице, технолошке промене све више мењају 
особине простора који се рентира, постаје све мање атрактиван променом начина са 
пословањем у фирми на пословање од куће итд.  

На основу наведеног посао управе спортског објекта је да добро осмисли пословни 
план како би очувао вредност грађевине, имао ангажовану што већу површину коју 
рентира, очувао безбедност у објекту, држао пословање свог предузећа у границама 
планираног, сачувао атрактивност локације и простора за кориснике. Посебно је значајно 
схватити да у случајевима рентирања простора и власник и закупац простора морају да 
делују заједно како би се сачувала атрактивност и занимљивост локације за све врсте 
потенцијалних купаца, који у основи одржавају пословање свих. 

Простор је вредан и поуздан извор прихода, предмет организације пословања, 
значајна компонента у формирању пословног имена и лика закупца, а као заједница сви 
закупци и власник учествују у креирању заједничког пословног имена. На тај начин 
привлаче пажњу тржишта на себе и постепено граде пословно име и повећавају приход.  

Културне прилике и навике имају велики утицај на избор и приступ у планирању 
ушрављања рентирањем простора. 

Лице или тим који управља спортским објектом долази у контакт са сваком особом, 
сваким аспектом пословања и сваким делом простора у комплексу. Међутим, један од 
најважнијих задатака је управљање простором у згради и у оквиру парцеле на којој се 
налази. Тако да управљање спортским објектом покрива много аспеката пословања 
предузећа у тој области као што је дефинисање стратегије или пословне политике 
управљања простором објекта, анализира ефиаксност изабране стратегије и политике, 
припрему прегледа употребе простора, управљање променама у организации унутрашњег 
простора, анализу законске регулативе, развој, реконтрукција и изградња објекта, поршка 
развоју и унапређењу кадрова и тако даље. Свака добра пословна пракса захтева редовну 
контролу начина и резултата рада како би се постигли оперативни циљеви. Стога, је 
неопходно увек бити ажуран према изабраној пословној стратегији и анализирати 
пословање других како би се правовремено уочила нова и напреднија решења.38 

Како би се правилно располагало са простором следећи подаци о простору у објекту 
се морају познавати:  

Површина, запремина и особине простора са којим се располаже, 
Подаци о власништву над простором којим се располаже, 
Подаци о детаљима врсте и потенцијала простора са којим се располаже, 
Подаци о лицима и предузећима закупцима и корисницима простора, 
Подаци о активностима које се обављају у датом простору, 
Подаци о активностима у простору током дана, недеље и месеца, 
Подаци о променама и циркулацији корисника, 
Подаци о производној и закупној цени простора , 
Подаци о сервисној цени простора, 
Подаци о цени трошкова одржавња простора, 
Утицај простора на укупно пословање предузећа. 

                                                
38 Детаљније у: Wiggins, J., (2010) Facilities manager’s desk reference, Wiley-Blackwell. 
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Политика и правила управљања простором 

Политика управљања простором у спортском објекту има следеће циљеве: 
безбедност корисника, очување вредности грађевине, остварење профита, унапређење 
пословања итд.  
Политика управљања простором у спортском објекту треба да укључује:  
Стратегију која се односи на одређени временски период, 
Проверене елементе савремене организационе културе, 
Дефинисане циљеве који су у складу са пословном етиком и моралом, 

Дефинисана средства којима се постижу дефинисани циљеви, 

Методе контроле напретка и остварења планираног, 
Процену оптималне оптерећености објекта засновану на актуелним сазнањима и 
ограничењима, 
Правилну процену производних трошкова објекта којим се управља, 
Правилну процену трошкова редовног одржавања објекта, 
Правилну процену карактеристика активности које се могу одвијати у простору. 

Организациона култура 

Појам организациона култура може се дефинисати као начин на који се управља 
одређеним објектом уз поштовање правила пословног понашања.  

Једноставније може да се дефинипе и као „начин на који ми радимо ствари овде“. 
Међутим, присуство грађевинског објекта који се гради и одржава захтева поштовање 
одређених норми прикладног понашања и поштовање низа законских регулатива и узанси. 
Организациона култура зависи од начина на који организациона стратегија управљања 
простором рефлектује суштинске претпоставке и веровања организације којој припадају, 
стручни став према препорукама и стандардима управљања простором, спремност да се 
простор произведе и рентира према реалним тржишним ценама, спремност да тим који 
управља објектом функционише према одређеним савременим пословним стандардима. 

06.02. СТАНДАРДИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРОСТОРА 

Смернице и стандарди за управљање простором 

Смернице за управљање простором спортског објекта помажу да се поставе основе 
пословног плана, да се коригују донешене одлуке, да се промене пословне политике које 
се већ спроводе и тако даље. Смернице претстављају најпре збир пословног искуства које 
је кондензовано у своју есенцију. Оне помажу да се правилније доносе одлуке. Оне су 
једном речју кондензовано пословно искуство. Стога је корисна употреба смерница како 
би се оптимизовало пословање.39 

Смернице и стандарди управљања простором су: [01] 

Промовисати флексибилност простора кои се рентира, 
Промовисати разумевање утицаја и сила које обликују пословање, 
Дефинисати улогу простора који се рентира у пословању предузећа, 
Сагледати социјалне и друштвене факторе које врши пословање спортског објекта, 
Дефинисати и усвојити стандарде за управљање простором у спортском објекту и 
надгледати њихово спровођење, 

                                                
39 Детаљније у: McGregor W., & Shiem-Shin Then D., (2003) Facilities Management and the Business of Space, Butterworth-
Heinemann. 
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Дефинисати смернице за коришћење комуникационог и помоћног простора у 
спортском објекту, 
Дефинисати и развити систем контроле понашања корисника према простору као 
вредности и имовини, 

Развити мере контроле употребе простора,  
Развиити мере контроле квантитета и квалитета сервиса који опслужују простор, 
Механизам контроле остварених расхода и прихода од употребе простора, 
Користити расположива савремена техничка и научна средства. 

Стандарди простора 

Стандарди у коришћењу простора су друштвене норме којима се дефинишу 
одређени односи између простора и корисника са циљем да се постигне микроклимат и 
животна средина која је у сагласју са савременим вредностима друштва. Они имају 
следеће главне карактеристике: дефинишу их државне, стручне и друштвено признате 
организације и институције, развијају се на основу закључака и искустава из праксе а не 
емпирије, садрже минимум дефиниција која обухватају највећи број случајева у пракси, 
стандарди треба да се заснивају на функционалности и употребљивости а не на статусу, 
сви стандарди морају бити међусобно усаглашени, стандарди морају бити усаглашени са 
законском регулативом, стандарди треба да покривају све делове спортског објекта.40 

Значај ефективног коришћења простора у објекту 
Управљање захтевима и сервисима спортског објекта захтева обимно и целовито 

познавање проблематике спортског објекта појединца и свих чланова тима који управљају 
објектом. Свакако да је најважније какву потребу за простором има корисник, како 
планира да га користи, и шта захтева од тима који управља некретнином коју користи као 
подршку у спровођењу своје пословне одлуке.  

Даљи корак у упознавању корисника се састоји у анализи његовог пословања: да ли 
се пословање шири или смањује, да ли се спаја са другим пословима или умножава итд. 
Да ли његова организација има потребу за иновацијама у организацији простора, 
посебним нивоима приватности, да ли простор који изнајмљује треба да буде отворен или 
издељен, да ли треба да има приступ за особље и приступ за јавност, да ли има посебн 
захтеве за безбедношћу итд.  

Потребно је разумевати шта то покреће промене на боље у пословању корисника, 
које су његове потребе, шта то смета његовом послу, да ли поседује планове за дугорочно 
пословање итд. На тај начин пословни планови корисника и власника простора могу да се 
међусобно усаглашавају на обострану корист. Не треба никада заборавити да успех 
закупца простора је уједно и успех рентијера, да безбедност пословања закупца даје 
уједно безбедност и пословању рентијера.  

Потреба функционалне разноликости закупаца простора 

Под функционалном разноликости активности закупца простора подразумева се да 
делатност закупаца у једном простору се одређује тако да једни другима не угрожавају 
пословање. Истовремено да се кретања на тржишту, како позитивна тако и негативна, не 
одражавају на све закупце.  

У поступку дефинисања цене за закуп простора препорука је да се води рачуна у 
следећем: [02] 

                                                
40 Детаљније у: Rick, B., Langston, C., de Valence, G., (Ed. by) (2003) Workplace strategies and facilities management, 
Elsevier. 
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1. Анализирати цену коју закупац може да прихвати. (Цена закупа простора је 
повезана са профитом који остварује закупац у свом пословању.) 

2. Квалитет простора и услуге који се даје у закуп. (Грађевинска опремљеност 
и квалитет физичког простора као и ниво, квалитет и пузданост услуге која се додатно 
пружа уз објекат имају велики утицај на цену закупа.) 

3. Површина закупљеног простора. (Цена закупа расте са смањењем површине 
и смањује са повећањем.) 

4. Опремљеност простора. (Да ли се простор изнајмљујуе са инвентаром и 
опремом или не.) 

5. Слика у јавности која се добија пословањем у признатом објекту. (Поједини 
објекти имају већ изграђено пословно име и пословањем у оквиру таквог објекта се 
делом користи и већ створено пословно име објекта. То је пословни однос и он се 
изражава кроз цену закупа.) 

6. Контрола и предвидивост трошкова закупа. (Сваки закупац како би 
планирао своје пословање мора да добије дугорочне податке о кретању трошкова 
боравка у закупљеном простору.) 

Планирање и начин коришћења простора 

Правилно планирање простора41 који се рентира је од изузтне важности за успешно 
вођење посла. Како би се овај посао правилно спровео потребно је детаљно техничко 
познавање простора, реална процена колико реално корисника могу да успешно користе 
простор, мора се имати јасна визија како расположиви простор може да се најефективније 
користи итд. 

За такве потребе се користе цртежи основа, пресека и изгледа простора, 
тродимензионалне симулације планираних решења, табеле, текстуални описи итд.  

Основне активности на процени начина коришћења простора у објекту су: 

Процена капацитета простора који се планира за рентирање. Овај корак нам 
даје општу слику колико лица – корисника може да једновремено користи дати простор а 
да се не наруше друштвени и здравствени стандарди. Они се обично дефинишу кроз однос 
површине простора који користи једно лице, односно м2 по једној особи. Ови стандарди 
могу бити обавезујући или само као препоруке. У зависности од развоја средине мењају се 
и минималне површине по лицу. Може се изразити или као укупна површина по једном 
лицу или као искључиво радна површина по једном лицу. На пример, могуће је 
дефинисати минималну површину радног простора + површину комуникације + 10% 
додатног простора због прилагођавања постојећој организацији објекта и тако добити 
обавезну или само препоручену површину по једном лицу. Свакако да треба имати у виду 
да се рентира само формиран пословни простор док комуникације се не могу наплаћивати 
али су изражене кроз цену закупа простора. Површина под комуникацијама треба да буде 
што мања али не испод границе којом се угрожава безбедност и квалитет услуге закупца.  

План организације простора. Овај план се заснива на поузданим цртежима 
простора којим се располаже. Овај план, поред распореда конструктувних елемената, мора 
да има тачне податке о инсталацијама и осталим системима у објекту. Овим планом се 
дефинишу тачне површине које су дате у закуп за пословање закупца као и комуникације 
које су неопходне за функционисање закупљеног простора који су осснова за уговоре и 
наплату.  

Комуникације. О важности комуникација у објекту којим се долази до јединица које 
су издате у закуп. Превелика ширина комуникација доводи до смањених прихода од 

                                                
41 Детаљније у: Smith, M., (1996) Interiors Management : A Guide for Facility Managers, The Fairmont Press. 
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закупа простора и повећаних трошкова одржавања. Преуске комуникације смањују 
приступ закупљеном простору и угрожавају пословање закупца. Стога је важно да се 
ширина приступних комуникација одреди веома пажљиво у складу са потребама закупца, 
процењеним бројем корисника простора, стандардима за јавне комуникације и захтевима 
противпожарних и безбедносних прописа. Посебно треба водити рачуна да се на траси 
комуникација не налазе конструктивни елементи као што су греде, стубови итд. који 
сужавају комуникацију и могу бити сметња његовом правилном коришћењу. Осветљеност 
и проветреност комуникација су услов који се мора веома пажљиво испунити.  

Конструктивне особине објекта имају велики утицај на ефикасно коришћење 
простора. Стога већ приликом фазе пројектовања треба водити рачуна о избору 
конструктивног система, међусобном размаку стубова, висини простора и тд. Уколико је 
простор већ саграђен решење унутрашње организације се мора прилагодити постојећем 
систему како у погледу целина пословног простора тако и у погледу траса и 
карактеристика комуникација које воде до њих.  

Физички комфор корисника. Појам физичког комфора корисника простора се 
састоји од вредности које се уговарају између онога који пружа услугу и закупца. Овај 
појам у основним елементима подразумева за корисника прихватљив ниво буке, адекватно 
осветљење, број промена ваздуха у просторији, пожељну темепратуру, влажност, однос 
природног и вештачког светла. Поред поменутих постоје и додатни елементи који се 
посебно уговарају и договорају са корисником.42 

Бука. Бука је нежељени звук који проузрокује сметње, узнемирење и нервозу код 
корисника. Бука смањује концентрацију, проузрокује стрес и у одређеним условима 
проузрокује физичко оштећење. Бука проузрокује незадовољство радним местом што у 
крајњој последици ствара проблеме у пословању закупца. Стога је изузетно важно 
унапред уговорити који је ниво буке прихватљив за корисника. Посебно приликом 
увођења нових закупаца се морају усклађивати нове активности са старим односно ниво 
буке који проузрокују нови корисници. 

Осветљење простора. Светло утиче на перцепцију, расположење и понашање 
корисника. Као што је речено постоје две врсте осветљења: опште и посебно. Задатак 
светла је да обезбеди потребне услове за рад корисника, оствари жељену атмосферу, 
партиципира у безбедности и сигурности.  

Топлотни извори. У простору постоји више извора топлоте: инсталације грејања, 
топлота коју емитују коринсици, топлота од коришћене опреме, топлота вештаког 
осветљења, топлота из околине која се преузима прозорима, светлосним отворима и 
вратима.  

Утицај сервиса у објекту на употребљивост простора 

У сваком објекту постоји широк спектар сервиса и инсталација. Међутим, њихов 
квалитет је од великог значаја на избор закупца као и каснију експлоатацију односно 
његову задовољност. Системи који се налазе у објекту а који имају велики утицај на 
пословање објекта могу се груписати на слеећи начин:  

Електоелергетски систем. На свако место где се налазе потрошачи се мора 
довести довољна количина електрине енергије. Трасе и водови морају бити урађени у 
складу са важећом регулативом. 

Осветљење. Поред општег осветељења комуникација свака пословна јединица мора 
имати свој систем осветљења. Он захтева одређену количину енергије.  

Грејање, ветрење, климатизација, хлађење. Овај систем утиче на микроклиму у 
објекту па се мора пажљиво организовати, помно одржавати и стручно управљати.  

                                                
42 Детаљније у: Gallant, B., (2008) The facility manager’s guide to environmental health and safety, Government Institutes. 
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Вертикалне комуникације. Лифтови и покретне степенице морају бити у радном 
стању, редовно сервисиране и одржаване.  

Инсталације. Приликом дефинисања траса којим се воде инсталације мора се 
оставити довољно простора за нове инсталације за којим ће се јавити потреба или ће бити 
уведене.  

Дефинисање просторних јединица 

Како би се правилно поделио расположиви простор потребно је правилно 
дефинисати потебе и жеље потенцијалних закупаца. Питања која помажу у дефинисању 
потреба у дефинисању просторних јединица су следећа: [03] 

Да ли је посао закупца у ширењу или смањивању? 

Да ли простор који му је потребан се заснива на статусу у објекту, функцији или 
потребама корисника? 

Да ли закупац има потребу за простором који је иновативан, креативан, приватан, 
тајни или изузетно изложен? 
Који су просторни захтеви и стандарди које мора да испуни простор који се даје у 
закуп? 

Колико разнородних просторија захтева посао закупца? 

Да ли сам посао дефинише површину, број просторија и унутрашњу организацију? 

Да ли се на улазном месту налази пријемни сто? 

На који начин се архивира материјал настао током пословања закупца? 

Какав је потребан намештај? 

06.03. АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  

Сваки посао захтева ревизију и анализу начина рада па и посао управљања 
простором.43 Сврха овог посла је да се унапреди пословање, смање расходи, повећа 
профит, и повећа задовољство закупаца и корисника његових услуга. Користи од овог 
поступка су виштеструке и дефинишу се кроз скраћеницу (на енглеском језику) RESCUE 
шест питања: [04] 

(R) Анализирај на који је начин организован посао, шеме пословања и простор који 
се користи за све пословне активности, 
(E) Истражи погодност постојећег објекта за пословање, 
(S) Анализирај цену простора и користи најновија искуства, 
(C) Критички анализирај стратегију коришћења простора,  
(U) Користити ревизију како би се установили стварни и жељени резултати 
управљања простором, 

(E) Истражи захтеве за простором, промене у технологији пословања, очекивању 
особља и регулативу на пољу рентирања простора.  
Образац за ревизију стратегије управљања простором се заснива на анализи начина 

како се услужује закупац и који су његови захтеви и очекивања. Они се могу дефинисати 
кроз неколико питања. 

 

 

                                                
43 Детљније у: Wiggins, J., (2010) Facilities manager’s desk reference, Wiley-Blackwell. 

 92 

Табела 01. Преглед питања за анализу потреба коришћења простора. 

Која врста простора је потребна 
закупцу? 

Једноставан и природно вентилисан, 
Природно вентилисан, 
Стандардно климатизован, 
Надстандардно климатизован. 

Где се налази простор који се 
рентира? 

Случајно откривен простор који нема уређен начин јавног 
саобраћаја, нема уређен колски приступ итд.  
Локација погоршава пословни лик закупца низом нерешених 
елемената у и око објекта.  
Микроклиматска слика је веома лоша и утиче на квалитет рада 
упослених и пословне резултате. 

Када се простор користи? Да ли простор се користи само део радног времена закупца док 
остатак радног времена проводи на терену?  
Да ли због природе посла запослени морају 100% свог радног 
времена да проводе у простору? 

Ко корисити простор? Да ли је могуће спојити поједине функције закупаца у заједничкој 
просторији (собе за састанке, санитарни чвор, чајна кухиња итд.)?  
Да ли је то физички могуће извести а да се не угрози пословање 
закупаца? 

Како се користи простор? Какав је временски оквир, број лица која га користе, обим кретања у 
и изван простора лица корисника, колико често се мења унутрашња 
организација пословања итд.? 

Колико све то кошта? Упоређење цене закупа по једном радном месту, по упосленом 
лицу, по броју корисника услуга закупца, у односну на друге 
локације итд.? Ова анализа трага за пропустима у оранизацији и 
пословању. Добра зграда може да буде лоше управљана и обрнуто. 

Методи прикупљања података за анализу потреба корисника 

Табела 02. Преглед начина прикупљања информација од корисника. 

Интервју Неформални разговор са закупцем простора и корисницима 
његових услуга. 

Посматрање Неформално посматрање како се користи простор, који су окидачи 
у одлучивању корисника да ступе у простор, видљивост, 
сагледљивост, привлачност, атрактивност простора итд. 

Снимање Служи да сними понашање корисника иза даље анализе. 
Узорковање Одређени број случајно изабраних узорака од којих се прикупљају 

потребне информације. 
Лично истраживање или 
истраживање са закупцем 

Ово истраивање има за свеху да анализира постојеће пословање, да 
провери претпоставке, да утврди ефикасност пословних решења 
која се планирају итд. 

Трошкови неефикасности у управљању објектом су велики и могу бити погубни за 
пословање или чак и саму некретнину. Посебно у случају спортских објеката који имају 
велике површине и стварају велике расходе који се гомилају и када објекат не ради.  
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Преглед расхода и прихода који се односе на објекат. [05] 

Табела 03. Преглед расхода и прихода који се односе на објекат. 

Чишћење и прање 
објекта 

Унутрашње и спољашње дневно и генерално чишћење, чишћење прозора, 
чишћење елемената фасаде, чишћење опреме и материјала, санитарних 
чворова, помоћних просторија, чишћење објекта од инсеката и глодара, 
одржавање дворишта објекта.  

Енергија Електроенергија, гас, нафта, мазут. 
Земљиште Дворишно и унутрашње уређење, паркинзи, контрола на штеточине. 
Одржавање Конструкције, фасада, кровова, инсталација, подова, зидова, таваница, 

санитарних чворова, система заштите и обезбеђења итд. 
Управљање Трошови радног тима и тима за одржавање објекта. 
Комуналије Водовод, канализација, комуналне таксе, трошкови према граду и држави. 
Безбедност Трошкови особља, опреме, трошкови одржавања система. 
Сервис инсталација Трошкови рада, материјала, пројектовања, контроле, инспекције свих делова 

објекта. 
Промене Промене у организацији објекта, промене у инфраструктури у објекту, промене 

у обради партера у дворишту, остале промене. 

Трошкови пословања објекта и стратегије редукције трошкова 

Трошкови пословања објекта морају бити сређени и категоризовани ради лакшег 
праћења и анализе. Како би се повећали приходи потребно је деловати на више страна. 
Смањити расходе на утрошеној енергији, повећати густину закупа, смањити површине 
под комуникацијама, повећати ниво и стандард услуге. Свакако све активности које се 
воде у овом правцу не смеју да угрожавају пословање закупаца јер њихов посао обезбеђује 
и пословање објекта у коме се налазе.  

У смислу разумевања потребно је познавати елементе којим се описује простор 
дефинисане кроз стандард ЈУС.У.Ц. 2.100. Њиме су дефинисани основни појмови нето 
површине, бруто површине, запремине објекта итд. који се користе у дефинисању односа 
са закупцем, градском и државном управом.  

Притужбе корисника простора и њихов значај за унапређење управљања 
Притужбе корисника су одличан индикатор правца у коме треба да се делује у 

побољшању пословања. Наравно, најбоље је да се не чека да до њих дође већ да се 
самостално и правоворемено откривају. За то се користи метод ревизије о коме је већ било 
речи.  

Увођење нових начина пословања и нових начина управљања простором је веома 
честа појава. У основи све промене настају као резултат потребе за побољшањем 
пословања, захтева корисника или закупаца, појави нових технологија, нових материјала, 
нових послова и делатности. Стога је ажурно праћење новости и тенденција у управљању 
простором једнако важно као и све остале активности које се спроводе на изградњи, 
одржавању и управљању простором.  

Табела 04. Састав уобичајених забринутости и страхова корисника простора. 

Забринутости Постојећи начин пословања и пословне праксе ће бити немогуће променити. 
Губитак контроле особља над пословањем. 
Немогућност да се ослободи капитал везан за простор и системе у објекту. 

Страхови Удаљено управљање ће закочити њихов развој, усавршавање и радно 
оспособљавање. 
Недостатак социјалног контакта са послодавцем и колегама. 
Осећај изолованости. 
Рад од куће неће имати одговарајуће радно окружење.  
Нови трошкови изазвани путовањем на ново радно место. 
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Међутим, утицај промена може да изазове социјалне, технолошке и економске 
тензије које треба правовремено сагледати и предупредити. Најпре треба сву пажњу 
посветити запосленима. Како својим радом издржавају своје породице и себе сасвим 
разумљиво су забринути за своје радно место. Њихове забринутости и страхови могу се 
дефинисати у неколико категорија.  

Неопходно је правовремено обезбеђење информација запосленим о свим променама 
у пословању. Најбоље је планове рада за дужи временски период радити у сарадњи са 
свим запосленим како би кроз такав рад имали увид у будућност својег предузећа и свог 
радног места. 

Поштовање важеће правне регулативе је неопходно. Стога генерални захтеви могу се 
дефинисати на следећи начин: 

Колико и као је достуан простор, када и од кога? 

Који се посао обавља у простору и шта је неопходно како би се омогућило његово 
правилно обављање? 
Колико ефективно користи простора од површне коју је узео у закуп? 

Да ли у свом пословању користи технику удаљеног рада или рада од куће? 

Да ли му је потребно повремено коришћење сала за састанке и конференције? 

Да ли постојећа инфраструктура у објекту који пружа пословни простор у закуп 
обезбеђује све потребне услове? 

Да ли су потребне промене у организацији, опреми, пословању објкета који им 
пружа услуге закупа простора? 

Поглавље 06: Речник термина и појмова: 

Политика управљања 
простором 

Систем мера и принципа којима се одређују активности у 
неком простору за одређено време. 

Стандарди узор, образац, мерило за поређење у процењивању 
успешности извођења или вредновању квалитета неког дела 
или пожељног понашања које представља норму 

Рентирање простора Давање простора у закуп. 

Физички комфор простора Усклађеност особина простора са потребама корисника. 
Просторна јединица Просторија, група просторија или део велике просторије 

резервисан за спровођење одређених активности. 

Комуналије Група трошкова према добављачима услуга водовода, 
канализације, топле воде, грејања, саобраћаја итд. 

Редукција трошкова Смањење расхода у пословању објекта. 

Поглавље 06: Питања за проверу знања: 

[01]. Наброј најмање три смернице правилног управљања простором. 

[02]. Наброј најмање три елемента који утичу на одређивања цене закупа простора у 
објекту. 

[03]. Наведи најмање три питања која помажу у распореду положаја просторних јединица. 

[04]. Наведи најмање три од шест RESCUE питања. 

[05]. Наброј најмање три расхода у спортском објекту: 
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07. ПОГЛАВЉЕ: УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

Поглавље 07. Основни појмови: 

Хладна вода Вентилација 
Топла вода Климатизација 
Фекална канализација Гасне инсталације 
Кишна канализација Електроенергетски системи 
Инсталације грејања Обновљиви извори енергије 
Складиштење горива Лифотви, ескалатори  
Прикупљање отпада Противпожарна заштита 

Поглавље 07. Циљеви поглавља: 
Циљ поглавља је да се сагледају инсталације и системи који се налазе у спортском 

објекту, њихове међусобне везе и задатке које извршавају у објекту. Анализирају се 
концепције и начини организације појединих инсталација у објекту.  

Поглавље 07. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у четири целине: инсталације водовда и канализације, 
инсталације микроклиме, инсталације снабдеваања енергентима и инсталације саобраћаја, 
безбедности и екологије.  

У првој целини се анализирају системи хладне и топле воде, феклане и кишне 
канализације.  

У другој целини се анализирају системи грејања, складиштења горива, вентилације и 
климатизације.  

У трећем поглављу се анализирају системи гасних инсталација, електроенергетски 
системи, системи за обновљиве зворе енергије.  

У четврој целини се анализирају системи лифотва и ескалатора, системи безбедности 
објекта, прикупљања отпада, протвипожарне заштите, инсталације и системи термичке 
заштите објекта. 
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07.01.ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Инфраструктура у објекту 
Спортски објекат је веома сложен механизам, који поред конструкције, која носи и 

затвара целокупан простор, садржи велики број разноврсних инсталација. Оне омогућују 
да се у конструкцијом затвореном простору одржава одређени микроклимат. Изостанак 
било које од инсталација у објекту може да проузрокује застој у раду целокупног објекта, 
без обзира што су сви остали системи и инсталације у савршеном реду. Стога је 
неопходно правилно пројектовати, савесно изградити, редовно одржавати и свакодневно 
усавршавати сваки од инсталационих система у објекту.  

Инсталациони системи се веома брзо усавршавају: откривају се нови материјали који 
имају већи век трајања, особине погодније него претходно кориштени, мању цену 
производње и тако даље. Стога се поред редовног праћења новитета у области 
инсталација потребно је правовремено планирати замену постојећих инсталација новим 
што претставља трошак и застој у раду објекта. 

Канали за спровођење инсталација у објекту. Треба тежити да се све инсталације 
које се постављају у објекту постављају у посебно обликоване и обезбеђене канале. У том 
случају интевенције, замена или увођење нових инсталација је веома једноставно и 
јевтино. Како садрже веома важне инсталације канали морају бити посебно надзирани и 
обезбеђени. [01] 

Инсталације водовода и канализације  
Од инсталација водовода и канализације које се налазе у спортском објекту могу се 

издвојити следеће карактеристичне групе: [02] 
Хладна вода. Ова група инсталација доводи хладну воду која се користи у 

саниратном чвору, тушевима, перионицама, за одржавање просторија, пословним 
просторима у спортском објекту а некада и за заливање зелених површина и одржавање 
саобраћајница и паркинга. Ова вода се обично преузима са локалног водовода од 
надлежног јавног или приватног предузећа.44 

Топла вода. Овај систем може бити повезан на јавну мрежу или бити затворен 
систем у оквиру спортског комплекса. На овај начин се избегава инсталација великог 
броја грејних тела на свим местима где је потребна топла вода које захтева додатне 
инсталације за напајање електричном енергијом и повећано одржавање.  

Фекална канализација. Овај систем цеви прихвата фекалну воду из тоалета, тушева, 
умиваоника, пословних простора, подова јавних простора и одводи у градску фекалну 
мрежу. Овај систем не може да служи за прихват атмосферске воде осим уз сагласност 
надлежног предузећа. На одређеним местима је потребно да се саграде ревизиони силази 
који омогућују да се цевовод прочишћава ради текућег и ванредног одржавања.  

Кишна канализација. Све атмосферске воде које падају на кров, саобраћајнце 
површине у оквиру комплекса требају да имају свој систем којим се одводе у за то 
посебно саграђен цевовод или бунар. Већина градова има одвојен систем фекалне од 
атмосферске каналаизације тако да је потребно све атмосферске воде одвести или у 
атмосферску канализацију или ако она не постоји у посебно саграђен бунар у оквиру 
парцеле. Атмосферска вода се може искористити за заливање зелених површина или 
прање саобраћајница али за то је потребан посебан резервоар. У напору да се смање 
трошкови функционисања спортског објекта корисно је хладну воду која се купује од 
комуналног предузећа заменити са атмосферском. 

                                                
44 Детаљније у: Reid, R., (2003) Water quality and systems : a guide for facility managers, 2nd ed., Fairmont Press. 
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07.02. ИНСТАЛАЦИЈЕ МИКРОКЛИМЕ 

Инсталације у објекту за одржавање микроклиме су: грејање, вентилација, 
климатизација, систем складиштења горива. [03] 

Грејање. Грејање просторија у објекту може бити организовано на наколико начина. 
Извор топлоте може бити у оквиру или ван спортског комплекса. Погодности спољашњег 
извора загревања су смањени трошкови за изградњу и опремање котларнице а са друге 
стране већи трошкови одржавања. Интерни извор топлоте за грејање омогућава мање 
трошкове али са друге стране захтева већа почетна улагања у објкеат и опрему 
котларнице, повећану радну снагу и трошкове одржавања система котларнице и опреме.45 

Складиштење горива. За потребе рада котларнице у оквиру парцеле спортског 
објекта се мора обезбедити простор на коме ће се поставити резервоар. По месту уградње 
може бити надземни и подземни. Мора имати саобраћајни приступ за камион са 
приколицом или тегљач са полуприколицом как оби се могли довозити енергенти. 
Посебно захтева веома строге мере противпожарне заштите и безбедности.  

Вентилација. Вентилација у објекту се обезбеђује изградњом система канала којим 
се одводи и доводи свеж или пречишћен ваздух у објекат. У неким случајевима, доводни 
ваздух, се комбинује са системом који додаје кисеоник. Овај систм мора бити веома 
прецизно урађен како би се поједине вредности у саставу ваздуха држале у границама 
дозвољеног. Систем мора да функционише са принудним кретањем ваздуха што се 
обезбеђује адекватним уређајима који се покрећи на електричну енергију. Потребно је 
веома пажљиво одржавање и редовно чићење и дезинфекција.46 

Климатизација. Микроклимат у спортском објкету мора бити веома прецизно 
одређен и мора одржавати константну климу. Уређаји за спортске објекте веома великог 
габарита и постављају се ван објекта или на његовом крову. Захтевају редовно и савесно 
одржавање, чишћење и дезинфиковање ради превенције болести.47 

07.03.ИНСТАЛАЦИЈЕ СНАБДЕВАЊА ЕНЕРГЕНТИМА 

Гасне инсталације. По искуству није пожељно уводити гасне инсталације у објекат 
осим у котларницу. У том случају морају бити примењене све безбедносне мере као и 
противпожарне.  

Електроенергетски систем. Напаја се преко јавне мреже. Како је спортски 
комплекс велики потрошач веома често су у оквиру њега налази и трафо станица. 
Савремене тенденције су да се поједини потрошачи у објкету као што су расветна тела 
замењују вишеструко мањим потрошачима тако да се смањује утрошак енергије. Додатна 
тенденција је да се користе велике површине на објекту за постављање панела у којима се 
сунчева енергија претвара у електричну која се даље испоручује у јавни систем.48 [04] 

Системи за обновљиве изворе енергије. Ови системи све више добијају на значају са 
повећањем цене енергената. Спортски објекат има велике захтеве за топлотном енергијом 
за загревање простора, електроенеријом, топлом и хладном водом и они претстављају 
главне ставке у расходима. Стога је потребно најпре смањити на сваки могући начин 
непотребну потрошњу енергије, рационализовати начин осветљења, загревања и 

                                                
45 Детаљније у: Oughton, D., R.; Hodkinson, S., L., (2008) Faber & Kell ’ s Heating and Air-Conditioning of Buildings, 
Elsevier. 
46 Детаљније у: Bas, E., (2004) Indoor air quality : a guide for facility managers, The Fairmont Press;  
47 Детаљније у: Burroughs, H.E. (2011) Managing indoor air quality, CRC Press; Maroni, M., (1995) Indoor Air Quality A 
Comprehensive reference Book, Elsevier. 
48 Детаљније у: Qayoumi, M., (1996) Electrical Systems: A Guide for Facility Managers, The Fairmont Press; Wagner, D., 
(1999) Exploring Energy & Facilities Management Opportunities in a Changing Marketplace, The Fairmont Press. 
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климатизације. Захваљујући великим кровним и фасадним површинама могуће је 
инсталирати панеле који производе електричну енергију и топлу воду.  

Могуће је користити геотермалну воду за загревање или догревање медијума у 
грејном систему (вода, ваздух итд.). Могуће је користити енергију ветра за производњу 
електричне енергије. Спектар расположивих средстава сваким даном је све већи а њихова 
цена све прихватљивија. Произведена електрична енергија у системима у оквиру објекта 
се може предавати у електромрежу и наплаћивати тако да се цена утрошене енергије, која 
је преузета из система током рада објекта, се умањује за вредност производене и предате 
количине. Команде за цео систем је пожељно довести на једно место и њиме управљати из 
једног центра.49  

07.04. ИНСТАЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЕКОЛОГИЈЕ 

Лифтови, ескалатори, транспортне траке. Ово су незаобилазни елементи за 
вертикално и хоризонтално кретање у објекту. Морају да испуњавају одређене прописе и 
захтевају редовно одржавање како би правилно функционисали.  

Прикупљање чврстог отпада. Услев великог броја корисника спортски објекат 
генерише велику количину чврстог отпада. Ради правилног поступања потребно је 
обезбедити класификацију отпада правовремено. Отпад се привремено депонује на 
посебно уређене и заштићене површине које морају имати камионски прилаз ради 
приступа возила.  

Противпожарна дојава и заштита. Пожар је један од највећих опасности по 
кориснике и објекат.50 Стога је неопходно имати поуздан систем дојаве пожара који 
функционише детекцијом радијације, топлоте или дима. Други засебан систем је систем за 
гашење пожара који може да одређену материју распрскава по површини захваћеној 
пожаром. То може бити вода или противпожарно једињење. Уколико се користи вода она 
се црпи из јавне мреже ии посебно обезбеђених резрвоара са системом пумпи и агрегата 
који покрећу пумпу у слиучају нестанка струје. У случају да се користе гасови или 
једињена она су ускладиштена у посебним резервоарима под притиском. Поред главног 
система потребно је на одређеним местима обезбедити ручне апарате за гашење пожара 
одређеног типа и капацитета. Сви елементи који регулишу заштиту објекта од пожара и 
поступање у случају пожара се дефинишу противпожарним елаборатом.  

Инсталација обезбеђења објекта.51 Све већи број напада на кориснике објекта и 
поједине службе у објекту захтева посебне система за обезбеђење. Они се састоје од 
система видео надзора, система за дојаву лома појединих делова на фасади (прозора, 
стакла итд), система за детекцију покрета или других савремених система надзора над 
околином и унутрашњошћу објекта. Све информације које се прикупљају од камера, 
сензора и детектора се прикупљају на једно место (контролну собу) одакле се врши надзор 
над објектом и уједно бележи на одређени медијум као што је трака или хард диск. Поред 
инсталација неопходна је и људска подршка тако да се живо обезбеђење никако не може 
заменити уређајима. За људе је потребно обезбедити радни простор, гардеробе а у неким 
случајевима и просторију за боравак, исхрану и одмор. [05] 

Инсталације и системи термичке заштите у објекту. Мада се овај део објекта 
сматра делом конструкције треба га посматати као засебан део грађевине.52 Треба 
користити таква грађевинска решења која омогућавају да се мења, додаје или поправља 

                                                
49 Детаљније у: Haselbach L., (2010) The Engineering Guide to LEED— New Construction Sustainable Construction for 
Engineers, McGraw-Hill. 
50 Детаљније у: Wagner, D., (1996) Fire Protection : A Guide for Facility Managers, The Fairmont Press. 
51 Детаљније у: Gustin, J., (1996) Safety Management : A Guide for Facility Managers, The Fairmont Press; Gustin, J., (2007) 
Safety management : a guide for facility managers, CRC Press. 
52 Детаљније у: Keith A., Brian A., Bröchner J., Haugen T. (Ed. by)  (2004) Facilities Management, Innovation and 
Performance, Spon Pres.  
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термичка изолација објекта. Може се налазити на вертикалним фасадама и кровним 
равнима. Посебна површина у којој је тешко јендоставно решити термичку заштиту је под 
у одређеним просторијама. Уколико је правилно димензионисана и са правилно 
одабраним материјалима може донети велике економске уштеде у пословање спортског 
објекта имајући у виду велике површине преко којих се може губити енергија. Мора да 
испуњава одређене противпожарне прописе и стандарде.  
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Поглавље 07: Илустрације: 

 

Слика 01: Систем вентилације у објекту. 

 

Слика 02: Систем одвођења фекалних и кишних вода из објекта: јединствени и сепаратни. 
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Слика 03: Систем за коришћење енергије ветра. 

 

Слика 04: Систем за коришћење геотермалне енергије у објекту. 
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Слика 05: Системи за коришћење соларне енергије на крову стадиона. 



 103 

Поглавље 07: Порекло илустрација: 

Slika 01, 02, 03, 04, 05: Аутор према Greeno, R., Hall,F., (2011) Building Services Handbook, 
Elsevier. 

Поглавље 07: Речник термина и појмова: 

Инфраструктура Инсталације којима се доводи водовод, канализација, 
гас, електрична енергија, грајње, топла вода, 
комуникације до објекта. 

Инсталациони системи Цевоводи и жичани водови до објекта. 
Канали за спровођење 

инсталација 
Посебно обликоване и опремљене просторје у објекту 
које служе искључиво за спровођење инсталација кроз 
објекат. 

Фекална канализација Канализација која одводи отпадну воду из толаета, 
купатила и кухиња. 

Кишна канализација Канализација која одводи кишницу са кровова објекта и 
дворишних површина. 

Микроклима Особине унутрашњег ваздушног простора у објекту. 
Овновљиви извори 

енергије 
Извори који производе енергију помоћу ветра, воде, 
сунчеве топлоте и плиме. 

Противпожарна дојава Систем који доставља информацију о пожару од 
детектора пожара ка за то одређеном месту. 

Поглавље 07: Питања за проверу знања: 

[01]. За шта служе канали за спровођење инсталација у спортском објекту? 

[02]. Наброј најмање три инсталације водовода и канализације у спортском објекту. 

[03]. Наброј најмање три инсталације за одржавање миркоклиме у спортском објекту. 

[04]. За шта служи електроенергетски систем у спортском објекту? 

[05]. Да ли се све информације система надзора над објектом прикупљају у контролну 
собу? 
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08. ПОГЛАВЉЕ: УПРАВЉАЊЕ МИКРОКЛИМОМ У ОБЈЕКТУ 

Поглавље 08. Основни појмови: 

Појам и значај микроклимата Контрола система вентилације 
Улога микроклимата Архитектура зграде и микроклимат 
Шта је то „болесна зграда“ фактори који утичу на лошу климу 
Шта је то добар микроклимат Планирање и уређење локације 
Вентилација Управљање микроклимом у објекту 
Контрола садржаја ваздуха Омотач зграде 
Термални комфор  

Поглавље 08. Циљеви поглавља: 
Циљ поглавља је да се савладају основне вредности и улога квалитетне микроклиме 

у објекту, начинима управљања, уређајима и инсталацијама који се налазе у објекту. 
Поред наведеног, циљ је да се савладају начини и важност смањења топлотних губитака и 
емисије зрачења из објекта из угла микроклимата.  

Поглавље 08. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у три целине: Појам и значај микрлоклиме у спортском 
објкету, Архитектура зграде и квалитет микроклиме, Управљање микроклимом у објекту.  

У првој целини се анализира појам микролиме, његов утицај на резултате такмиења 
и рада корисника простора, упознаје са појмом „болесне зграде“, са појмом добре 
микроклиме, са појмом вентилације, о процесу и значају контроле садржаја увезеног 
ваздуха, о појму термалног комфора, контроли система вентилације.  

У другој целини се дискутује о архитектури зграде и њеном утицају на микроклиму 
објекта, факторима који проузрокују лошу микроклиму, потебним радовима на правилном 
планирању локације у циљу добре микроклиме.  

У трећем поглављу се анализарју средства за управљање миркоклимом и значају 
појединих елемената згаде на микроклиму као што је омотач зграде.  
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08.01. ЗНАЧАЈ МИКРОКЛИМЕ У СПОРТСКОМ ОБЈЕКТУ 

Правилан и здрав микроклимат у објекту је морална, професионална и законска 
обавеза управе спортског објекта. У оквиру корисника објекта издвајају се три групе које 
имају своје специфичне захтеве за микроклиматом: спортисти, гледаоци и сервисно 
особље. Такође за постизање спортских резултата потребно је имати одређени 
микроклимат који је у складу са прописима.  

Истраживања у погледу квалитета микроклиме у пословним прсторима које је 
реализовала BOMA (Building Owners and Managers Association) говоре да 99% корисника 
сматра да је група особина објекта: акустика-контрола буке-унутрашња темепратура 
најважнија у процени квалитета пословног простора. Даљи услови простора су 
вредновани наследеђи начин: цена закупа 89%, трошкови одржавања 86% и безбедност 
89%.  

Студија изведена 1980. године над 350 становника New Jersey-а која је пратила 
квалитет ваздуха који удишу ван куће и у кући говори да за 11 циљних штетних 
хемикалија концентрација унутрашњем ваздуху била 10 до 100 пута већа него у 
спољашњем. 

Даље анализирајући проблем треба навести и следећи пример. Асоцијација Healthy 
Buildings International је извела 813 студија и обухватила 750 000 корисника простора у 
периоду од 1980. до 1992. године у односу на квалитет унутрашњег ваздуха. Констатовали 
су да 75,5% су били незадовољни због оперативних грешака, 54% због лоше венталације 
проузроковане мерама штедње енергије, 20,8% због лоше дистрибуције ваздуха, 56,9 % 
због недовољне филтрације, 12,2% због контаминације ваздушног цевовода. 
Анализирајући састав ваздуха који се убацује у пословни простор у 60% случајева је 
констатована прашина и алергени, у 18,5% лоша влажност, у 8,5% формалдехиде а у 2,8% 
је пронађен дувански дим.53 

Питање квалитетне микроклиме у унутрашњем простору спортског објекта мора 
бити предмет велике пажње и професионалног односа. Да би се добио квалитетан 
резултат није потребно имати велика знања и велика улагања већ дисциплиновано 
примењивати потребне мере и процедуре. 

Улога микроклима у резултатима рада и такмичења 

Одговорност за квалитет микроклимата у спортском објекту је одговорност лица или 
тима који управља објектом. Његова је обавеза да успешно интегрише миркоклиму и 
кориснике објекта.54 

Како би најбоље разумео важност питања квалитета микроклиме у објекту 
управитељ објекта мора да буде свестан следећих чињеница: [01] 

1. Важности опасности које доноси непоштовање квалитета микроклимата,  
2. Важности правилне вентилације,  
3. Важности правилне температуре,  
4. Важности правилног степена влажности ваздуха,  
5. Правилне равнотеже ваздууха и притиска ваздуха,  
6. Правилне филтрације ваздуха,  
7. Планиране инспекције и одржавања,  
8. Превенција буђи,  

                                                
53 Детаљније у: Bas, E., (2004) Indoor air quality : a guide for facility managers, Second Edition, The Fairmont Press, Lilburn. 
54 Детаљније у: Bas, E., (2004) Indoor air quality : a guide for facility managers, The Fairmont Press; Benda, G., (1999) Indoor 
Air Quality Case Studies Reference Guide, The Fairmont Press. 
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9. Да ХВАК систем је пројектован и да функционише прописно. 
Свеобухватан програм квалитета микроклимата у објекту потребно је да обухвата 

следеће: 
1. Прихватање примедби корисника простора на микроклимат са највећом 

озбиљношћу, 
2. Формирање тима који ће да спроводи потребну политику квалитета 

микроклимата. 
3. Установљење квалитетне потраге и идентификације постојећих и будућих 

проблема у систему који обезбеђује квалитетан микроклимат. 
4. Минимизација проблема кроз деловање а не кроз његово игнорисање. 

Шта је то „болесна зграда“ 

Болесном зградом се сматра онај објекат код кога најмање 20% корисника имају 
симптоме болести на период од две недеље или дуже са узроцима који се не могу 
дефинисати. Уобичајени симтоми су следећи: иритација ока-носа-грла, суво грло или 
кожа, црвенило очију, главобоље, кашаљ, промуклост, хиперсензитивне реакције, 
вртоглавица. При томе уколико се нико од корисника зграде не жали на проблеме не значи 
да је све у реду и да не треба вршити превентивне контроле и испитивања. Процена је да 
трећина свих пословних објеката на свету болује од синдрома „болесне зграде“. [02] 

Шта је то добра микроклима 

Унутрашњи микроклимат обезбеђује здрав, комфоран и продуктиван радни простор 
за све кориснике. Недовољан квалитет микроклиме доводи у питање здравље корисника, 
производи губитке у пословању, ствара лошу слику на тржишту, лоше односе и одлазак 
корисника, губитак радног времена и продуктивности и коначно до потенцијалних тужби 
за одштету.  

Квалитетан микроклимат садржи следеће елементе (EPA standardi):  

1. Обезбедити адекватну вентлацију (увођење и дистрибувију чистог и квалитетног 
ваздуха у унутрашњи простор зграде) 

2. Контролисање контаминаната који се уносе преко ваздуха у унутрашњост, 
3. Одржавање потребног термалног комфора. 

Вентилација 

Систем вентилације мора уводити свеж чист ваздух у унутрашњост објекта. Ваздух 
који се уводи мора одговарати одређеним вредностима квалитета и имати одређени 
састав. Састав ваздуха се мора контролисати. Количина ваздуха који се уводи у простор 
зависи од броја особа које се налазе у простору и дефинисана је стандардима које треба 
ажурно пратити. Стандарди прописују минимални број измена ваздуха у просторији за 
одређену намену објекта.55 

Количина извезеног и увезеног ваздуха у просторију мора бити избалансиран. Ако се 
више ваздуха извезе него што се увезе долази до пада притиска у просторији. Тада 
спољашњи ваздух улази у просторију кроз све пукотине и отворе са собом носећи много 
загађења која се не уносе кроз систем пречишћавања вентилације. [03] 

Контролисање садржаја увезеног ваздуха 
У савременој згради може се наћи око 900 једињења који долазе из више хиљада 

извора (намештај, чишћење, пушење, нови грађевински материјали, пестициди итд). 

                                                
55 Један од стандарда : ANSI/ASHRAE Standard 62-2001, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 
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Многи загађивачи проузрокују алергије и астму. У сваком кубном метру ваздуха налази се 
милиони полутаната: бактерија, спора, прашине. Са повећањем броја промена ваздуха 
расте и број полутаната у просторији. Стога је неопходно пречишћавање ваздуха који се 
убацује у просторију. Такође неопходно је редовно чишћење и одржавање уређаја који 
пречишћавају ваздух. [04] 

Термални комфор 

Термални комфор је делом прописан а делом зависи од личног доживљаја 
корисника. Перцепција термалног комфора је повезана је са влажношћу ваздуха. Уколико 
је већа влажност температура ће се осећати виша. Превелика влажност производи висок 
ниво буђи, плесни и бактерија.  

Контрола система вентилације 

Систем којим се допрема и одводи ваздух из објекта има своје могућности, 
предности, слабости и век трајања. Стога је неопходно вршити његову контролу.  

Може се вршити инспекција целог система или само појединих делова система. Она 
се може вршити из два разлога: По основу примедби корисника или у редовном поступку 
контроле.  

Сврха поменутих инспекција је: а) да се утврди место, узрок, обим, евентуални 
квараови и б) да се дефинише време, материјал, рад потребан да се проблем отклони.56 

Фазе у процесу анализе система вентилације у објекту су следећи:57  

1. Прикупљање основних података о систему (основне информације о врсти и 
пројектанту, стање опреме и просторија, стање система грејање-ветрење-хлађење, број и 
активности корисника) 

2. Прикупљање података од корисника (детаљан упитник за кориснике, утврђивање 
времена и места настанка симптома, детаљан попис активности корисника, врста и 
уесталост симтома) 

3. Прикупљање података на лицу места (стање ХВАК система, температура, 
влажност, концентрација ЦО2, потенцијални загађивачи) 

4. Напредна мерења и специјализоване контроле (број измена ваздуха, 
концентрација хемијских и биолошких загађивача, искључивање фактора који не утичу на 
проблем, медицинска потврда симптома). 

При контроли и инспекцији система треба имати у виду чињеницу да је унутрашње 
загађење ваздуха динамичко, да је потребно увек имати тачност узорка, да се трага за 
појединим загађивачима а не свим, да се води рачуна где се узима узорак, да се води 
рачуна о времену узимања узорка, о трајању времена узорковања, о месту на коме се 
узима узорак итд.  

08.02. АРХИТЕКТУРА ЗГРАДЕ И КВАЛИТЕТ МИКРОКЛИМЕ  

Зграда се гради како би заштитила своје укућане од негативних утицаја проридне 
средине и омогућима им здраве и комфорне услове да у њој живе или раде. Појам здраве и 
комфорне средине се мења са временом. Данас као узорци лошег микроклимата могу се 
именовати: промене у технологији грађења и употребе зграде, повећање трошкова 
енергије, небрига лица које управља или власника објекта. Такође, данас када корисници 

                                                
56 Детаљније у: Wagner, D., (1999) Exploring Energy & Facilities Management Opportunities in a Changing Marketplace, The 
Fairmont Press. 
57 Детаљније у: Oughton, D., R.; Hodkinson, S., L., (2008) Faber & Kell ’ s Heating and Air-Conditioning of Buildings, 
Elsevier. 
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дођу у објекат они очекују добар квалитет микролиме. Стога је контрола квалитета 
миркоклиме један од основних проблема архитеката и менаџера објекта. 

Фактори који проузрокују лош квалитет микроклиме (IAQ) 

На квалитет микроклиме у објекту утиче низ фактора од којих су најважнији: 
архитекта (познавање проблема, придржавање преорука и прописа), менаџера објекта 
(поштовање рутина и процедура, одржавање, чишћење, одржавње опреме), корисника 
(активности, личне хигијене, метаболизма), садржине зграде (опрема, материјали, 
намештај, уређаји), квалитета и особина грађевинског материјала зграде (фасада, 
контрукциа, подови, зидови, таванице, инфраструктура) и околних природних услова 
(клима, квалитет ваздуха, тло, вода итд.)  

Трошкови који се проузрокују обезбеђивањем микроклиме и одржавањем система 
има значајну улогу. Тржиште намеће притисак да сви трошкови буду што мањи па и 
расходи на набавци опреме, њеном одржавању и режиму коришћења. Тако да покушаји на 
смањењу трошкова у набавци опреме изазивају касније више трошкове одржавања и 
смањење времена коришћења објекта. Застој у раду система за микроклимат изазива 
губитке у пословању корисника. Стога треба увек имати у виду и одлуку и последице које 
она изазива током рада објекта.58 

Обликовати и организовати зграду како би имала добар квалитет микроклиме 
захтева познавање низа савремених технологија и традиционалних искустава и мора бити 
резултат рада великог броја стручњака под руководством архитекте.  

Најефикаснији приступ је да се идентификују места настанка промена у квалитету 
унутрашње микроклиме и да се ти утицаји прихвате и одведу из објекта как оне би 
утицали на остатак унутрашњости.  

Планирање и пројековање система за унутрашњу микроклиму59 

У процесу пројектовања или реконструкције спортског објекта појављује се следеће 
фазе:60  

Планирање локације (квалитет ваздуха, особине климе, земљиште, подземне воде), 
Архитектонска скица (извори загађења, фасада, конструкција, простори за пушаче, 

отвори у згради, приступ возилима, фиксни и прозори на отварање, одвођење воде из тла 
испод објекта), 

Вентилација и климатизација (разблаживање са спољњим ваздухом, места 
преузимања спољашњег ваздуха, чишћење и филтрација ваздуха, дистрибуција ваздуха у 
објекту, контрола притиска у згради, контрола хемијског и биолошког састава ваздуха), 

Избор материјала (нискоемитујући материјали, превентивне инстлационе 
процедуре, сушење на лицу места итд), 

Изградња и усељење (придржавање пројектне документације, специјална 
вентилација током завршних радова, намештај, пробни рад). 

На основу стандардних материјала који се користе у опреми објекта могу се 
издвојити следећи материјали и негативни производи њихове употребе. 

Временски посматрано загађивачи имају одређени ритам појављивања и то се мора 
узети у обзир приликом пројектовања и контроле система. Неки у природи се појављују 
циклично а неки повремено. 

                                                
58 Детаљније у: Anderson, E., Alert, R., (1998) Risk assessment and indoor air quality, Lewis Publisher. 
59 Детаљније у: Burroughs, H.E. (2011) Managing indoor air quality, CRC Press; Epstain, E., (2011) Environmental 
Engineering and Facilities Management, CRC Press. 
60 Maroni, M., Seifer, B., Lindvall, T., (1995) Indoor Air Quality – a comprehensive Reference Book, Elsvire, str. 576. 
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Ветар. Током године се мења правац и интензитет дувања ветрова. Осим што 
мењају састав ваздуха, утичу на темературу и доносе ваздух из суседних локација које 
могу имати делатност која производи непријатне или штетне еманације. 

Табела 01. Грађевински материјали и потенцијала загађења која производе: 

материјали загађивачи које производе 
Боја, лепак, пластика органски гасови и паре 

Лакови на бази киселина, дувански 
дим 

формалдехиде и остали алдехиди 

Боја Амини 

Пластика Phthalates 

Импрегнирано дрво Фуориди 

Гас или петролејски горионик Nitrogen dioxide 

Људи Carbon dioxide 

Мотори са унутрашњим сагоревањем Carbon monoxide 

Копир машине, електрични чистачи Озон 

Прљавштина споља и од грађевинских 
материјала 

Неорганска прашина 

Папир, текстил Органска прашина 
Акустичке таванице, изолација Вештачка минерална влакна 

Буђ Метабол.произв. микроорганизама 
Соларна радијација Висока температура 

Хладни зидови, велика брзина ваздуха Хладноћа 
Машине, вентилациони системи, 

компресори 
Нискофрекфентни звук, вибрације 

Сунчева светлост, електрично светло Бљесак и рефлекција, мало контраст. 
 

Активности најближег корисника објекта. Добри или лоше еманације у ваздух 
ближих и даљих суседа локације спортског објекта утичу на квалитет климе на локацији 
на којој се налази објекат. Веома често спортски објекти се налазе у градским срединама, 
поред производних погона или поред реке или шуме. Сваки од суседа на свој начин утиче 
на квалитет климе у околини објекта а тиме и на квалитет ваздуха који се увози у објекат.  

Табела 02. Активности које могу бити извор загађења ваздуха у околини објекта. 

Комерцијални објекти Праонице и сушионице 
Ресторани 

Лабораторије 
Аутомеханичарске радње 
Фарбаре 

Производни објекти Електромеханичарске радње и погони 

Прерада и заштита дрвета 
Производња папира и пулпе 

Инсталације Производња електрине енергије 
Производња топлотне енергије 

Пољопривредни објекти и потројења Стакленици 

Воћњаци 

Постројења за прераду и паковање 
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Планирање и уређење локације 
Израда плана уређења парцеле захтева помну анализу утицаја и примену 

расположивих средстава партерног уређења којима ће се нежељени утицаји минализовати. 
Главна средства на локацији којима се утиче на квалитет микроклиме у објекту су: [05] 

Препреке (могу да штите од буке и вибрација оближње саобраћајнице, нежељених 
погледа, и загађења), 

Озелењавање (зеленило прави тампон зону према улицама или изворима буке и 
загађења, смањује утицај ветра, осетљиво је на састав тла и одржавање), 

Заштита од птица (све локације које привлаче птице резултирају акумулацијом 
птичијег отпада и повећањем микробиолошких проблема), 

Облик и орјентација опне објекта (обликовати објекта тако да је отпоран на 
доминантне ветрове, избегава задржавање промаје ваздуха и загађивача. Положај улаза у 
објекат треба да избегава утицај загађивача на унутрашњост), 

Паркирање и интерни саобраћај (велики број возила која се крећу малом брзином 
емитују велике количине штетних гасова), 

Управљање осталим изворима загађења са локације (сви остали извори загађења на 
локцији и око ње морају бити умањени или елиминисани примењеним решењима на 
парцели), 

08.03. УПРАВЉАЊЕ МИКРОКЛИМОМ У ОБЈЕКТУ 

Контрола микроклиме у објекту је критична вредност за квалитет животне средине и 
ране резултате. Она се постиже кроз величину и решење HVAС система, капацитет 
грејања или климатизације, и контролом влажности ваздуха и посебно контролисан број 
промена ваздуха. Ниво загађивача у ваздуху који се убацује у објекат се контролише 
путем одговарајуће опреме за пречишћавање и пажљивим лоцирањем елемената система.  

Подела зграде на зоне које могу имати своје засебне вредности микроклиме чини да 
се побољшава квалитет унутрашњег протора и задовољство корисника а да се смањују 
трошкови на производњи таквог микроклимата. Овлаживање ваздуха је дефинисано 
одређеним стандардима који су различити у зависности од државе или контонента и може 
бити реализована хладном ил итоплом водом. Филтрација ваздуха и опрема за 
пречишћавање је усмерена на елиминацију загађивача који долазе из околине и из 
унутрашњости објекта. То могу бити честице, организми или гасови.  

У зависности од врсте загађивача који треба уклонити користе се разне методе и 
технике. Са развојем технике и науке скоро свакодневно се појављују нови уређаји и 
методе.61  

Омотач зграде 
Обликовањем омотача зграде могу се побољшати микроклиме у објекту. То се 

постиже: правилним постављањем улаза и отвора, темичким особинама фасаде, 
правилним лоцирањем унутрашњих просторија, применом еколишких препорука, и 
правилним избором доминантног површинско материјала, правилним избором места за 
узимање и испуштање ваздуха.  

Посебно треба обратити пажњу на следеће:62 

                                                
61 Детаљније у: Haselbach L., (2010) The Engineering Guide to LEED-New Construction Sustainable Construction for 
Engineers, McGraw-Hill. 
62 Детаљније у: Keith A., Brian A., Bröchner J., Haugen T. (Ed. by) (2004) Facilities Management, Innovation and 
Performance, Spon Pres.  
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Отвори у фасадној опни. Број, локација и величина отвора на фасадној опни објекта 
(зидови, кровови, прозори, врата, светларнци, подови) оставарују способност контроле 
микроклиме у објекту. Посебно су квалитетна решења која омогућавају управљање 
микроклимом кроз природну вентилацију објекта. Тиме се смањују трошкови али се не 
може у потпуности рачунати на овако обликоване системе.  

Термалне карактеристике фасадне опне. Локација, величина и орјентација отвора 
стварају способност проветравања објекта. Као додатна вредност мора се узети и 
материјали уграђени у фасади који служе за заштиту објекта од претераног хлађења и 
загревања.  

Просторни односи функционалних зона у објекту. Правилан однос појединих зона у 
објекту као што је улазна зона, гледалиште, кафеи, гардероба итд. локализују све 
активности у објекту на најмањи могући простор. На тај начин је могуће смањити расходе 
за грејање, ветрење, климатизацију већ и одржавање објекта.  
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Поглавље 08: Илустрације: 

 

Слика 01: Систем квалитета унутрашњег ваздуха. 
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Слика 02: Минималне удаљености извора загађења од спортског објекта.  

 

Слика 03: Утицај топографије терена и зеленила на праљвац ширења буке из спортског 
објекта на околину. 
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Слика 04: Утицај положаја рефлектора главног спортског терена на светлосно загађење 
околине спортског објекта. 

 

Поглавље 08: Порекло илустрација: 

Слика 01, 02: Аутор према Greeno, R., Hall,F., (2011) Building Services Handbook, Elsevier. 

Слика 03, 04: FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, 
Zurich. 
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Поглавље 08: Речник термина и појмова: 

EPA standardi United States Environmental Protection Agency 

Синдром болесне зграде Sick building syndrome (SBS) термин дефинише ситуацију у којој 
корисници објекта осећају здравствене проблеме или смањени 
комфор који је повезан са временом проведеним у објекту, али се 
не могу идентификовати специфични знакови болести или узроци. 

Термални комфор Стање свести које изражава задовољство са термалним особинама 
средине у којој лице борави и повезана је са личном проценом. 

IAQ термин који се односи на квалитет ваздуха у згради или око зграде 
који се односи на здравље корисника. 

Планирање локације  Систем мера којима се на одређеној парцели или групи парцела 
одређују позиције одређених садржаја у отвореним или 
затовреним објектима. 

Архитектонска скица  Цртеж којим се инвеститору или јавности саопштавају 
архитектонске особине објекта у најранијој фази. 

Функционалних зона у објекту Део објекта са идентичним или сродних наменама, 
Термалне карактеристике 

фасадне опне 
Особине фасаде које одређују кретање топлоте или влаге. 

Отвори у фасадној опни Прозори, врата, светларници. 

Контрола животне средине у 
објекту  

Систем мера којима се у одређеном временском ритму помоћу 
уређаја анализирају поједине особине унутрашњег простора и 
ваздуха у објекту. 

Омотача зграде  Фасада зграде са прозорима, вратима, светлрвнцима, крововима. 

Поглавље 08: Питања за проверу знања: 

[01]. Наброј најмање три чињенице од важности за квалитет микроклиме у објекту. 
[02]. Наброј најмање три симптома код корисника који указују на „синдром болесне 
зграде“. 

[03]. Да ли количина увезеног и изевезеног ваздуха у просторију мора бити 
избаланисарана? 

[04]. Због чега се врши пречишћавање увезеног ваздуха у објекат? 

[05].  Наброј најмање три начина утицаја локације на квалитет микроклиме у објекту. 
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09. ПОГЛАВЉЕ: УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ КОРИСНИКА   

Поглавље 09. Основни појмови: 

Кретање корисника у спортском објекту Површине за кретање 
Периметарска ограда Зонирање спортског објекта 
Промена нивоа пода коридора Улази у спортски објекат 
Ровови Излази из објекта 
Сагледљивост спортског терена Правци кретања у објекту 
Основни услови визуелног комфора Пратеће просторије у објекту 
VIP седишта Јавни и приватни тоалети 
Саврмени трендови Просторије за медије 
Административне просторије Просторије за полицију 
Просторије за прву медицинску помоћ Просторије за играче и особље 
Просторије за изложбе и музеје Просторије за туристе 

Поглавље 09. Циљеви поглавља: 
Циљ поглавља је савладавње основних група просторија у спортском објкету, 

сагледавање њихових захтева и стандарда, међусобних веза, свремених решења и 
структуре простора. Наредни циљ је да се уоче вредности које мора да испуњава простор 
за поједину намену као и начин на који треба приступити организацији простора у 
спортском објекту. Након савладавања знања дефинисаних у овом поглављу студент треба 
да буде способан да вреднује и постојеће просторе у спортском објекту, да уочи 
недостатке и сам предложи неопходне измене.  

Поглавље 09. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено следеће у целине: Појам и средства управљања кретањем 
корисника, Гледалиште, Коретање корисника у спортском објекту, Пратећи простори у 
спортском објекту, Простори за медије, Административне просторије спортског објекта, 
Простори за прву медицинску помоћ, Просторије за играче и службено особље, 
Просторије за трговине, изложбе, музеје и туристе.  
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09.01. СРЕДСТВА УПРАВЉАЊА КРЕТАЊЕМ КОРИСНИКА  

Контрола кретања великих група посетилаца је један од главних задатака екипе која 
управља спортским објектом. Потребно је предвидети понашање групе која се значајно 
разликује од понашања појединца који формирају групу. Разлози који окупљају појединце 
да се удружују у групу како би посећивали спортски догађај су разнородни и зависе од 
много друштвених околности. Веома мало потстицаја је потребно да група мирних 
појединаца промени понашање и постане извор проблема у спортском објекту. Стога је 
проучавање, стални надзор и рад на предвиђању понашања групе од кључне важности за 
успешну реализацију спортског догађаја који укључује и публику.  

Уколико се дели несоцијално или понашање супротно кућном реду у објекту 
потребно је да особље брзо и прецизно реагује како се не би инцидент претворио у догађај 
који односи људске жртве и проузрокује материјалну штету. Такође, потребно је 
потсећати публику да се понаша у складу са правилима кућног реда што наилази на 
подршку и одобравање корисника. Даље, уколико је објекат нов или недавно реновиран 
публика цени да је такав објекат обезбеђен за њу и понаша се више у складу са 
прописима. Уколико се на објекту јасно и уочљиво користе решења и средства којим се 
спречава вандализам за очекивати је да се у публици јавља више вандализма. Главна 
интенција је да се публика дестимулише да се појави на спортском терену и да се понаша 
супротоном прописаном кућном реду у спортском објекту.  

Истовремено, не треба изгубити из вида да публика је извор дохотка спортског 
објекта и да је потребно водити рачуна о начину понашња према њој. Према неким 
истраживањима у САД 92% публике вреднује начин понашања особља према њој. Једном 
речју публика је корисник, а задовољност корисника, је важна као и у другим услужним 
делатностима.  

Овим питањем се баве постебне институције ФИФА и УЕФА чији радови су 
послужили за израду овог делца поглавља.63 У пракси се примењују три основе технике за 
раздвајање гледалаца од спортског терена: периметарска ограда, ровови и промена нивоа. 
[01] 

Периметарска ограда 
Основна два разлога због којих је корисна робустна периметарска ограда су заштита 

играча и особља од насилних гледалаца и заштита терена од оштећења обућом и тежином 
гледалаца. Недостатак масивних ограда је сметња правилном сагледавању спортског 
догађаја и повреде које наступају код посетилаца који су притиснути уз ограду у случају 
панике јер се у таквим сутиацијама слободан спортски терен сматра као сигурно место 
коме теже сви који се налазе у публици. Тако да локација и начин израде ограде мора бити 
пажљиво одабран уз поштовање следећих фактора: ограда је највише потребна у случају 
фудбала а мање у осталим спортским дисциплинама које се одвијају на истом терену, 
локални обичаји на неким местима у Европи захтевају да публика након победе носи на 
раменима капитена (исти обичај на другим местима је забрањен).  

Препоруке за обликовање и оцену квалитетно урађене периметарске ограде које је 
донела ФИФА и УЕФА 2006. године су да се поједини мечеви највишег нивоа не могу 
играти на теренима који су ограђени високом оградом. А уколико се користе ограде 
морају се изградити излази за случај опасности. Такође препоруке под називом Guide to 
Safety at Sports Grounds прописују да се на новим теренима који се граде никако не 
практикује периметарска ограда ни под каквим околностима. На објектима где већ постоји 
она не сме бити виша од 2,2 метра.  
                                                
63 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier; UEFA (2011) 
UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève; FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, 
Zurich. 
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Ограда мора бити робустна и у стању да се супротстави притиску гомиле као да је 
испуст 1,1 метар. Ограда мора бити таква да не може да се на њу попне ако је могуће. 
Обликовање ограде мора бити такво да не спречава нити омета поглед на спортски терен. 
На њој мора бити адекватно решење за евакуацију у правцу спортског терена у форми 
капије или панела који се отварају или делова ограде које се склапају. Број и распоред 
отвора у огради мора бити одређен у односу на број посматрача и морају бити јасно и 
видљиво означени. На објектима који су вишенаменски ограда мора бити тако обликована 
да може бити уклоњена када је то потребно. Без обзира какво је решење ограде мора 
постојати стално надзирање особља спортског објекта. 

Ровови  

Ровови су још једна могућност у заштити спортског терена од упада гледалаца. Они 
служе и као рута за кретање око спортског терена за особље објекта и обезбеђење,  
медицинско особље и медије. Стога се ширина и и висина ровова мора ускладити са 
потребама свих група потенцјалних корисника. Недостатак овог решења је што се 
повећава дистанца између гледалаца и спортског терена тако да су ровови више погодни 
за велике стадионе на које мало утиче шрина рова од 2,5 до 3,0 метара.  

Према препорукама FIFA минилана ширина рова је 2,5 метара а дубина 3,0 метра. 
Ровови морају даимају у одређеном размаку излазе за евакуацију који су у нивоу пода 
рова. Не смеју имати воду по дну рова. Они су веома корисни у случају акцидента. У 
случају потребе ради приступа возила на спортски терен морају имати прелаз у виду 
моста који може да издржи тежину и удар возила које се очекује да ће га прелазити. Ако је 
потребно обезбедити приступ гледалаца рову потребно је да садржи степенице и силазе 
одговарајуће ширине. Како је могуће да се ровови користе као место за чишћење 
гледалишта мора имати отворе у огради. Приступ играча, извођача и полиције рововима 
мора бити кроз тунеле или покривене пролазе. Киосци за продају могу бити лоцирани и у 
рову уколико не сужавају минималну ширину пролаза. 

Промена нивоа 

Промена нивоа је метод који подразумева промену нивоа пода. Промене висине пода 
су мање од дубине рова али нису високе као ограда. То се постиже подизањем првог реда 
гледалаца високо изнад терена тако да прелазак на терен је веома тежак или немогућ. 
Обично се назива овакво решење „bullring”. Предност оваквог решења је у томе што сви 
актери спортског догађаја на терену се могу лоцирати поред оградног зида а да не ометају 
гледаоце. Лоша страна оваквог решења је што она је сметња само за мало мотивисане 
гледаоце-упадаче на терен. Ако се очекује да ће гледаоци се пристојно понашати она је 
веома корисна и драгоцена. Уобичајена висина првог реда је 1,5 до 2,0 метара у односу на 
терен и на то се додаје још 1,0 метара висока ограда. Такође, подизањем првог реда у 
гледалишту постиже се боља видљивост.  

09.02. ГЛЕДАЛИШТЕ 

Сагледљивост спортског терена 
Основна обавеза тима који управља спортским објектом је да свим гледаоцима 

(укључујући и хендикепиране) омогући квалитетан и јасан преглед дешавања на 
спортском терену, због кога су дошли у спортски објекат.  

Фактори који утичу на квалитет сагледавања су орјентација спортског терена, 
величина терена, величина лопте. На основу наведених чињеница се одређује максимално 
дозвољена удаљеност гледаоца а да се не угрози видљивост и сагледљивост а на основу 
ових податак и максимални капацитет спортског објекта. У случајевима чак и да сви 
параметри дозвољавају треба бити реалан и не прецењивати потенцијални број посетилаца 
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спортског објекта. Стога повећање капацитета спортског објекта треба вршити само онда 
када је неопходно и када постоје пуни докази да ће уложена средства у проширење или 
изградњу новог објекта бити пропраћена повећањем број гледалаца.  

На доношење одлуке о повећању броја места на спортском објекту највећи утицај 
имају: бројност и величина гравитационе зоне објекта, потенцијал и могућности спонзора, 
историја клуба који користи објекат, могућности локације, квалитет визуре 
новоостварених места, квалитет остварених места, покривеност кровом, естетски квалитет 
објекта, трошкови изградње или реконструкције, трошкови особља и обезбеђења, 
могућности инфраструктуре на коју се наслања објекат, пропрција седишта за разне врсте 
корисника (VIP, службенике, директоре, хендикепиране) итд.  

Посебно треба имати у виду чињеницу да спортски објекат може да прими скоро 
дупло више гледалаца уколико су трибине за стајање а не за седење. Међутим, већина 
правила међународних организација за међународна такмиења захтевају искључиво 
седећа а не стајаћа места (уколико објекат жели да буде домаћин такмичења међународног 
ранга).  

Капацитет терена и игре. Овај параметар спорског објекта зависи од гравитационе 
зоне на коју се наслања. Што је већа или што је бројнија гравитациона зона објекта то су 
разлози за повећање броја места за гледаоце већи. У сваком случају, одлука о почетном 
броју гледалаца треба да буде донета на основу умерених процена са могућношћу да се 
број гледалаца повећава са временом кроз доградњу и проширење спортског објекта. 
Проширење може бити једнократно или у више фаза пратећи развој економских услова.  

Дистанце за сагледавање. Ова чињеница се заснива на биолошким 
карактеристикама људског ока. Људско око веома тешко уочава предмете који су ван угла 
од 0,4 степена. Уколико се премет који се посматра креће брзо његово сагледавање се још 
више отежава. На тај начин се долази до прорачуна да максимална удаљеност која 
гарантује видљивост предмета који је 250 мм у пречнику (фудбалска лопта) износи 150 
метара а апсолутни максимум је 190 метара. За тенис (пречник лопте 75 мм) максимална 
дистанца износи 30 метара.64  

Уобичајено решење се заснива на постављању линије претпостављене оптималне 
видљивости за гледаоца кроз формирање кружнице пречника 90 метара која има средиште 
у центру спортског терена (за фудбал). Међутим, код вишефункционалних објеката, где се 
користе лопте различитог пречника, максимална видљивост се мења што утиче на 
геометрију гледалишта или на начин попуњавања како би се добила максимална 
задовољеност посматрача. Такође, димензија од 90 метара се заснива на хоризонталној 
пројекцији док гледаоци седе на трибинама које се постепено уздижу од нивоа терена и до 
20 метара тако да се тиме удаљеност од фокусне тачке постепено повећава па и то треба 
узети у обзир приликом процене.   

Посебну пажњу треба посветити решењу углова гледалишта спортског објекта. У 
том смислу постоје два решења: једно се заснива на искључивању углова приликом 
изградње гледалишта а друго је да се и у тој зони изграде трибине. Прво решење доноси 
јевтинију изградњу, боље проветравање спортског терена и искључује најмање 
вредноване локације за гледаоце.  

Решење гледалишта за вишефунционалне спортске објекте се заснива на изградњи 
објеката за компатибилне спортове: фудбал и рагби док су фудбал и атлетика много мање 
кмпатибилни због стварања велике дитанце изградњом атлетске стазе око фудбалског 
терена.  

 

                                                
64 Детаљније у: BS EN 13200- 2003 Spectator facilities – Part 1: Layout cri teria for spectator viewing area – specification. 
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Седишта за посетиоце 
Основни предуслови за правилно решење се заснива на неколико предуслова: да је 

гледалиште довољног капацитета, сви гледаоци су близу простору активности највише 
што је могуће, највећи број гледалаца се налази на месту које преферирају у односу на 
спортски терен.  

На основу наведеног се формира „линија видљивости“ која се заснива на могућности 
да гледалац комотно види најбљижу тачку од интереса на спортском терену или другачије 
названо „тачку фокуса“. Овај однос се може математички изразити на следећи начин:  

Н= [ (Р+Ц) * (Д+Т) / Д ] - Р          (формула 09.01) 

где је: 
Н – корак уздизања 
Р – висина између ока на тачки фокуса на спортском терену 
Д – дистанца од ока до тачке фокуса на спортском терену 
Ц – „Ц“ вредност (150 мм за гледаоце са шеширом, 120 мм за стајаће место са 
добром видљивости, 90 мм гледалац са главом нагнутом уназад, 60 мм између глава 
гледалац у реду). 
Т – дубина реда са седиштима 
За гледаоце у колицима се овај однос мења у складу са препорукама.65 У пракси се 

решава са посебно формираним платформама на којима су формирана места за ову врсту 
гледалаца.  

Препоруке за обликовање или анализу гледалишта 

1. Дефинисати тачку фокуса на спортском терену. Обично је то тачка која је 
најближа гледалишту и има најмајње услове за сагледавање.  

2. Определити одговарајућу вредност коефицијента „Ц“. Она се опредељује у 
зависности од начина смештаја гледалаца на трибинама. Она може бити од 60 мм (као 
реални минимум до 150 мм као изузетна вредност за најквалитетније сагледавање). У 
сваком случају основни циљ је да гледаоци имају максималну сагледљивост.66   

3. Определити удаљеност између првог реда седишта и тачке фокуса.  
4. Определити висину провг реда седишта у односу на спортски терен. Ова вредност 

се препоручује да не буде мања од 80 цм.  

Нагиб гледалишта. На овај начин се опредељује угао гледалишта који се може 
кретати од максималних 34 степена па до нижих вредности. Као последица избор угла 
гледалишта се јавља велика или мала висина гледалишта.67  

Основни услови комфора и безбедности седења гледалаца 

Ова категорија се може дефинисати кроз четири основна фактора: комфор, 
безбедност, робустност и економија.  

Комфор. Ова категорија зависи од дужине седења гладаоца у седишту а што зависи 
од врсте спорта који посматра. Он је једна од најскупљих категорија али и главна 
магнетна сила која привлачи гледаоце. Седишта могу бити са или без наслона.  

Безбедност. Ову вредност треба посматрати са становишта контроле масе гледалаца 
која се спроводи у простору у коме се налази гледалиште. Друга битна група утицаја 
долазе од решења зоне седења којима се олакшава кретање полиције, Хитне медицинске 

                                                
65 Детаљније у: UEFA (2011) Access For All, Genève. 
66 Препоруке: BS EN 13200-2003 Spectator facilities – Part 1: Layout criteria for spectator viewing area – specification. 
67 Угао од 34 степена се препоручује као максимално прихватљив. Детаљније у: Department for Culture, Media and Sport 
(2008) Guide to Safety at Sports Grounds, London. 
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помоћи, обезбеђења, сервисних служби, особља објекта итд. Тречћа битна група утицаја 
долази од врсте материјала од кога су направљена седишта (да ли пружају безбедност од 
пожара и вандализма).  

Економија. Избор конструкције и материјала седишта зависи од буџета инвеститора. 
Може се кретати од јевтиних материјала попут дрвета или алуминијума (овакво решење се 
све више напушта). Савремена решења састоје се од несклапајућих и склапајућих 
седишта. Она могу бити монтирана као групе или као појединачна места.  

Дубина редова у које се смештају седишта се према препорукама крећу од 700 до 
800 мм.68 Ширина седишта зависи од тога да ли има наслон за руке. Уколико има наслон 
ширина седишта је 500 мм а без наслона 460 мм. Поменуте препоруке предлажу ширину 
седишта од 500 мм као мера за квалитетно седење.  

Материјал за седишта мора бити отпоран на временске услове, робустан и удобан. 
Најпопуларнији материјал је полипропилен, полиетилен, најлон, PVC или армирана 
провидна пластика. Лако се обликује и може да се производи у разним бојама. Метал који 
подржава седиште је метал али због опасности од вандализма све се више користе и 
држачи седишта од пластичних материјала. Седишта су уједно и коначно обрађена 
приликом производње. Морају бити једноставна за чишћење. Учвршћивање за редове 
мора бити робустно. Очекивани век употребе оваквих седишта је до 20 година.  

У новим тенденцијама седишта у појединим зонама спортског објекта треба да имају 
инкорпориране држаче за чашу, држаче програма или једноставне догледе. Поједина 
решења седишта садрже места за мобилне комуникације гледаоца и уређаје којима се 
наручује послужење од сервиса на спортском објекту.  

Седишта за гледаоце са хендикепом. Седишта за ову категорију гледала зависе од 
места на коме се обезбеђују. Број седишта зависи од укупног броја места у спортском 
објекту. При лоцирању позиција за места за хендикепирана лица потребно је водити 
рачуна да је тај простор приступан за њих од улаза до места предвиђеног за седење.  

Врсте стандарда за седишта 

Табела 01. Структура седишта у гледалишту спортског објекта (стадион) 

Приватна седишта Приватни простор са 
могућношћу ручавања и бара  

1-2% гледалаца 
10 до 20 гледалаца у боксу 
3 године уговор 

Извршна седишта Групе са делећим баром 1-2% гледалаца 
4 до 20 гледалаца у боксу 
1-3 године уговор 

Клупска седишта Групно седење са дељењем бара 1-2% гледалаца 
столови са 2 до 6 особа 
1-3 године уговор 

Чланови – седење и 
обедовање 

Групно седење са дељењем бара 
и обедовања 

1-2% гледалаца 
сезонска карта 

Чланови – седење Групно седење са дељењем бара 2-5% гледалаца 
сезонска карта 

Јавно седење Седишта са јавним баром 50% гледалаца 
карте за меч или сезону 

Генерално – седење Седење на клупи са јавним баром  5-15% гледалаца 
карте за меч или сезону 

„Тениски“ боксови Групе 8-12 седишта  Опремљени са хладњаком и 
освежењем 

Терасе за стајање Простори за стајање са јавним 
сервисом 

5-15% гледалаца 
карте за меч или сезону 

Досадашња пракса је наметнула неколико различитих квалитета седења на 
спортском објекту.  
                                                
68 Детаљније у: BS EN 13200-2003 Spectator facilities – Part 1: Layout criteria for spectator viewing area – specification. 
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Спортски објекти са широким дијапазоном услуга по правилу су погоднији за 
вишенаменске саджаје него они без спектра услуга за гледаоце.  

VIP седишта 

Свако спортски објекат који поседује гледалиште мора поседовати одређени број 
VIP седишта. Она су извор увећаних прихода за објекат али и простор који се за такву 
услугу нуди има већу цену него остали део гледалишта. Посматрајући сваки спортски 
објекат треба да има неколико група седишта различитог комфора седења и различите 
цене услуге.  

Савремени трендови зависе од локације, потеницијала спортске лиге, потенцијала 
економије друштва итд. У САД је приметан тренд повећања броја VIP седишта. Кроз овај 
вид сарадње са гледаоцима се повећава њихова везаност за спортске догађаје, обезбеђују 
вишегодишњи уговори којима се поуздано попуњавају места у гледалишту и стимулишу 
корисници на коришћење простора у спортском објекту на дуже време него што је само 
трајање спортског догађаја. Такви корисници ових ресурса по правилу долазе раније на 
спорски догађај и користе многе друге услуге на објекту чиме се повећава приход објекта. 
У Великој Британији је сличан тренд да се повећава број боксова за седење већег комфора 
и простору се додају и капацитети за банкет и конференције.69 

Препоруке за пројектовање и организацију VIP седишта 

Основна тежња је да гледаоци у VIP просторијама посматрају спортски догађај иза 
стаклених зидова, ради квалитетније микроклиме, већег степена заштите, већег степена 
услуге уз услов да атмосфера из спортског објекта не буде изолована опредељеним 
грађевинским решењем.  

Боксови. У случају боксова сваки прихвата 10 до 20 особа уз ограничење да се 
бројем седишта не угрожава комфор који се нуди и наплаћује. Сваки бокс има свој сервис 
за храну, бар и тоалет. Кухиња и други сервиси за ВИП просторе се налази у позадини и 
комуникација између производње хране (у кухињи) и сервирања хране (у посебном делу 
боксова) не сме да узнемирава кориснике. Тоалети могу бити у оквиру сваког бокса или 
заједнички за већи број боксова.  

Извршни апартман. Простор који обезбеђује виши стандард кориснику и већи 
степен приватности за кориснике са највећим захтевима.  

Клупска места. Веома комфорна места са 10 до 20 места за седење. Најчешће се 
виђају на већим спортским објектима. Сваки простор има свој бар или кухињске просторе. 
Стандард у одређивању потребне површине за овај ниву услуге је 1,5 до 2,0 м² по особи. 

Директорска ложа. Овај простор је обично 60 до 100 м² површине и има директан 
приступ директорском канцеларијском простору.  

Соба за посетиоце. Површина 60 до 100 м² и повезана је са просторијама директора. 
Спонзорска ложа. Може се организовати као један простор или подељен у више 

ложа. У зависности од броја спонзора овај простор је површине од 50 до 150 м². 

                                                
69 Стадион Emirates у Лондону има 60000 места за гледаоце, 150 за изввршно седење са 3 бара, 6800 клупских места, 4 
велика ресторана, 4 бара, директорски ресторан садржи 110 места, дијамснтску клуб садржи 200 места итд. Извор: 
Stadia: A Design and Development Guide (2007) Geraint, J., Sheard, R., Vickery, B., Elsevier, London, str.149. 
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09.03. КРЕТАЊЕ КОРИСНИКА У СПОРТСКОМ ОБЈЕКТУ 

Кретање гледалаца у објекту 
Основни принципи којим се организује кретње посетилаца у објекту се могу 

дефинисати кроз потребу за безбедношћу и потребу за комфором у кретању.70 

Комфор у кретању. Под овим појмом подразумева се једноставност, лакоћа, 
кретање без превеликог физичког и менталног напора, без присуства осећаја 
изгубљености, са јасним усмерењима. Степенице не смеју бити превише стрме, уске или 
клизаве. 

Безбедност. Под појмом безбедности се не може назвати најпре потреба да се 
избегне појава панике, безбедност од вандализма, насилничког понашања, страха од 
повреде, пожара, терористичког напада, било које врсте акцидента. Обликовањем 
спортски објекат мора бити тако решен да привлачи посетиоце.  

Зонирање и подела спортског објекта 
Целокупан спортски објекат према врсти догађаја се може поделити у неколико 

зона:  
Зону спортског терена,  
Зону гледалишта,  
Зону унутрашње комуникације,  
Зону спољашње комуникације,  
Зона између спортског објекта и границе парцеле.  
Поменуте зоне постоје и у малим и у великим спортским објектима. Свака од 

поменутих зона је даље подељена на подцелине које су настале као захтев наметнут из 
праксе. На пример гледалиште се дели према зонама резервисаним за навијаче два спртска 
клуба, или у оквиру поменуте зоне према различитим категоријама седења. Преграде 
између појединих зона су у пракси грађевински елементи као што су ограде, зидови или 
денивелације. 

Улази у спортски објекат 

Улази у спортски објекат су распоређени према потребама корисника тако да 
најбезбедније и најефикасније стигну од улаза у објекат до одредишта према коме су се 
упутили.  

Улази се могу груписати према врсти корисника на следећи начин:  

Улази у гледалиште,  
Улази у VIP просторе,  
Улази у сервисне просторије,  
Улази за спортисте,  
Улази за обезбеђење и полицију,  
Улази за медицинску помоћ, 
Резервни улази за потребе евакуације из стадиона у случају акцидента.  
Сви улази ако се користе за улаз требају да се користе једновремено или за улаз или 

за излаз док мешовито коришћење није порепоручљиво. Сви сервиси на које се наслањају 

                                                
70 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier; UEFA (2011) 
UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève; FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, 
Zurich. 
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улази морају имати безбедну удаљеност од улаза. На једну капију улаза обично се рачуна 
да безбедно може да користи до 4000 гледалаца на сат (уколико је отворена) или 500 до 
750 гледаца (уколико су обртне).  

Положај улаза у односу на објекат мора бити усклађена са унутрашњим и 
спољашњим комуникацијама. При томе простор испред и иза улаза мора да испуни и 
следеће услове: улази морају бити распоређени довољно често да би се избегла загушења, 
да постоје различити улази за навијаче супарничких екипа, блиске улазе је могуће 
груписати ради лакшег управљања групама посетилаца али само ако су за коришћење исте 
навијачке групе или исте врсте корисника. Приватни улази су намењени играчима, VIP 
посетиоцима, директорима, спонзорима и медијима и треба да се налази близу паркинга 
резервисаног за њих. Излази за случај опасности се налазе у периметраској огради и могу 
бити отворени само у изузетним случајевима. Евакуациони излази служе да се спортски 
објекат испразни у неколико минута, мада се може пунити и неколико сати. Препоручена 
минимална ширина улаза је 120 цм.  

Контрола улаза се одвија неколико пута. Од места уласка у спортски објекат до 
места у гледалишту корисник спортског објетка потребно је да прође једну или неколико 
провера. Циљ провера је контрола карата али и друге врсте контрола услерених на 
безбедност корисника. Прва контрола је на самом улазу и подразумева поред контроле 
карата и безбедносну проверу. Друга контрола је мање формална и претежно је посвећена 
безбедносним мерама. Трећа контрола има безбедносну функцију и обавља се на местима 
где се одвајају посебне групе гледалаца. На сваком од наведених места треба да буде 
обезбеђено довољно простора како би се избегла загушења и гужве док барови и 
ресторани морају бити удаљени на безбедну дистанцу.  

Јасноћа праваца кретања. Због кретања у групи приликом уласка и изласка јасноћа 
обавештења о правцима кретања је неопходна. Нарочито код великих спортских терена 
потребно је кроз правилну и јасну сигнализацију уливати сигурност гледаоцима. Стога је 
потребно применити неколико мера: број избора пред коим се суочава гледалац на путу 
дво свог седишта увек треба да буде што мањи (препоручено два), сви знаци и ознаке 
морају имати видљивост из најнеповољних делова коридора којим се креће корисник, 
знаци морају бити јасни и читљиви. Поред визуелних знакова потребно је организовати 
службу асистенције која мора бити добро организована.  

Једноставни избори. Посетиоци морају да имају највише две правца која бирају (од 
којих је један прави). Уколико се гледалац креће у гомили, која се креће брзо а гледалац се 
налази под притиском број одлука које може да донесе се смањује а време потребно за 
њихово доношење продужава.  

Понашање гледаоца од улаза до свог седишта је уобичајено скоро у свим 
спортским објектима. Спроведена истраживања су дефинисала главне дилеме и питања 
која гледалац себи поставља на путу од улаза у објекат до свог седишта. Знакови и 
упутства који се налазе на спортском објекту морају да одговоре на његова питања на 
најефикаснији начин. Уобичајена питања гледаоца на путу од улаза у објекат до свог 
седишта су: 

1. Да ли сам домаћи или гостујуи навијач? 

2. Да ли имам карту за стајање или седење? 

3. Да ли сам са седиштем у гоњој или доњој зони? 

4. Да ли сам у блавој или црвеној секцији? 

5. Да ли је број мог седишта од 1 до 10 или од 11 до 20? 

6. Где је моје седиште у овом делу реда? 

Јасна видљивост. У обликовању комуникација у спортском објекту јасноћа је први 
и основни задатак. На коридору нема простора за драматичне игре светла и таме, познатог 
и непознатог какве се користе у другим областима архитектуре. Све визуре током 
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коридора којим се креће гледалац морају бити јасне и дуге како би се лако и брзо могао 
орјентисати. Јасна видљивост је посебно значајна у случају акцидента када је гледалац у 
групи, под притиском кретања групе и смањене концентрације. Све промене нивоа морају 
бити добро осмишљене и планиране тако да не долази до нагомилавања гледалаца пре 
степеништа.  

Јасан система знакова. Систем знакова не служи само да би описао зграду и да 
буде пасиван систем знакова који декоришу објекат. Његова првенствена улога је да 
одговара на питања која гледалац поставља себи како би што пре и једноставније дошао 
до места за које је купио карту. При томе треба водити рачуна о низу питања која помажу 
да се место поруке идентификује а порука која се налази на њему што пре уочи, разуме, и 
поступи по њој или не. У том послу помаже разумевање људског вида, видног поља, 
основне боје табле на којој се налази знак, боје знака, врсте и величине фонта, контраста 
табле у односу на подлогу, осветљености итд. То је посао за стручњаке и увек треба знати 
када се за подређени посао морају ангажовати лица чији је то посао.  

Безбедне површине у коридору су оне које се налазе са стране траке за кретање и 
служе да посетиоци могу у њима да застану а да при томе не задржавају кретање основне 
групе.  

Услужни простори. Препорука је да киосци, барови, кафеи, центри за чување деце 
морају бити најмање 6 метара удаљени од излаза или улаза у зону спортског објекта у 
којој се налазе.  

Излаз посетилаца из објекта 
Траса изласка из објекта пожељно је да прати трасу уласка у објекат. Све 

препоруке које су важиле за одређивање и распоред улаза у објекат важе и за трасу према 
излазу из објекта. Све операције које обавља посетилац при уласку једнако обавља и 
приликом изласка из објекта. Питања која је гледалац постављао од улаза до свог седишта 
поново поставља само обрнутим редом.  

Потребне су две врсте излаза посетилаца из објекта: редовни и ванредни. Редован 
излаз није потребно образлагати. Ванредан излаз је у случају акцидента и он се мора 
обавити у одређеном временском року. И код редовног излаза и код ванредног излаза 
потребно је увек вршити анализу времена изласка посетилаца из објекта.  

Према истраживањима и искуству, гледалац уколико нема сметњи приликом 
кретања може да пређе за 60 секунди: на равном или благом терену 150 метара а на 
степеништу 30 метара. При томе је размак између физичких лица на равном 2,5 метара а 
на степеништу 0,75 метара.  

Елементи коридора за кретање – препоруке 
Капије и врата са обртним крстом. Врата су најјевтиније и најбрже решење за 

улазе у објекат. Могу да пропусте око 4000 гледалаца на сат. Имају недостатак да су 
недовољно софистицирана за безбедносне провере.  

Врата са окретним крстом су боље безбедносно решење али њихов капацитет је 
од 500 до 750 посетилаца. Искуства из праксе говоре да је просечан број гледалаца 
кјимогу да безбедно прођу кроз овакву врсту капије 660 на сат. Уколико се трибине 
морају напунити за краће време потребно је обезбедити већи број оваквих улаза. Могу да 
имају бројач посетилаца, контрола карата је прецизнија, уколико су тикети кодирани и 
гласе на име могу се рачунарски лако идентификовати сви присутни у објекту, 
обесхрабрују неконтролисан упад у објекат. Продаја улазница мора бити најмање 10 метра 
удаљена од улаза. Недостаци оваквих улаза су: проблеми са одржавањем хигијене пода 
испод врата и могућност повређивања гледаоца у случају неконтролисаног приступа. На 
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улазу у објекат се обично поставља „серпентинска ограда“ која служи да се обезбеди 
контрола над масом приликом приступа. 

Хоризонтална и вертикална кретања на коридору 

Улаз у спортски објекат пре догађаја може да траје и до три часа док излаз из објекта 
мора бити у року од неколико десетина минута. Тако да у спортском објекту треба 
дефинисати „пешачки цевовод“ који води од улаза до пролаза ка седишту и назад и 
направити његову детаљну анализу.71 

Правилна процена кретања корисника кроз спортски објекат је веома важна 
заобликовање и контролу коридора кретања. У основи заснива се на неколико елемената: 
[02] 

1. Улази. Ширина и тип улаза одређују број посетилаца који могу да уђу у објекат у 
јединици времена. Жељени период пуњења и пражњења објекта одређује број улаза.  
2. Излази. Врата се морају отварати у правцу кретања посетилаца односно напоље. 
Они могу да приме 40 до 60 потилаца у минути по јеиници ширине од 60 цм. Према 
овом искуству се одређује број излаза у односу на жељено време излаза. 
3. Ходници и пролази. Ширина њихова је дефинисана прописима и мењају се током 
времена. 
4. Области појединачног загушења. То су додатне површине на постојеће коридоре 
за кретање и служе да се поједини посетиоци одморе а да не задржавају кретање у 
коридору. 

Вертикални елемети за кретање 
Ова врста кретања је неопходна али се мора користити у што мањој мери. Брзина 

кретања групе је знатно мања него код хоризонталног кретања а загушења су чешћа. То су 
степенице и рампе.  

Степенице имају предност да су компактно решење али су већи извор опасности 
него косе рампе. Препорука је да се планирају у паровима а највећи нагиб који је 
дозвољен је 33°. Приликом одређивања нагиба првенствену улогу има однос висине и 
ширине степеника. Рукохвати и површинска обрада степеника су веома важни, треба да 
спрече клизање али и да су једноставни за одржавање.  

Косе рампе имају предност да су једноставније за кретање од степеница и у случају 
пада последице повређивања у мање опасне него код степеница. Уколико су пројектоване 
и грађене да имају одговарајућу ширину и конструктивно могу да поднесу могу да се 
користе за кретање возила. Према форми бити кружне или праволинијске. Рукохвати и 
завршна обрада морају бити усклађени са начином коришћења. 

Ескалатори. Због велике цене и трошкова експлоатације веома ретко се користе на 
спортским објектима.  

Лифтови. Сувише су малог капацитета и могу бити извор опасности у случају 
губљења контроле над гомилом посетилаца. Користе се за VIP, приватне, клупске и 
извршне делове гледалишта особље, обезбеђење, полицију, хитну помоћ, медије, 
хендикепиране особе итд.  

                                                
71 Детаљние у: UEFA (2011) UEFA Stadium Infrastructure Regulations, Genève. 
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09.04. ПРАТЕЋИ ПРОСТОРИ У СПОРТСКОМ ОБЈЕКТУ 

Питање пратеих простора у спортском објекту је регулисано низом локалних и 
међуноарнодних прописа од којих су најдетаљније разрађени устручним службама ФИФА 
и УЕФА који су полужили као сонов за израду овог дела поглавља. 72 

Сервис за храну пиће 

Улога овог сервиса је да повећа задовољство посетилаца спортском догађају и да 
створи разлог да се поново појаве као корисници. Сви сервиси који се пружају у 
спортском објекту, без обзира да ли су у власништву објекта или су ту захваљујући 
пословном уговору морају да испуне одређени квалитет уз правилан одмер цене.  

Овај сервис мора да омогући широк спектар услуге и цене у складу са спектром 
посетилаца који се могу наћи у исто време као корисници објекта. Правилан систем 
управљања спорским објектом мора да контролише цену и квалитет услуга како својих 
пунктова тако и пунктове закупаца простора јер у коначном утиску све активности на 
спортском објекту заједно утиче на задовољство корисника услугом. 

Распоред места на којима се пружају услуге продаје хране и пића морају бити 
усклађене са распоредом гледалаца. Према искуствима из света највећа потрошња по 
кориснику на спортском догађају је у САД а потом у Великој Британији.  

Поједини простори као што су кафеи и ресторани не морају да буду отворени само 
током спортских догађаја већ могу да раде током целог дана под условом да приступ у 
њих је независтан у односу на улазе на спортске терене. На овај начин се постиже 
уравнотеженије коришћење великих површина за паркирање и осталих сервиса који се 
налазе на парцели спортског објекта. Генерално, политика привлачења гледалаца на 
спортски објекат на дужи временски период се заснива на продуженом и проширеном 
пружању услуга у које се убрајају и угостетељски објекти. Ово је задатак управе 
спортског објекта на промени уобичајених навика гледалаца. Она се може променити само 
ако корисник зна да може да очекује висок стандард услуга и производа уз прихватљиву 
цену у пријатном или чак престижном окружењу.  

Спектар услуга у савременој пракси не одговара социјалној подели корисника тако 
да сви начини услуживања корисника морају да буду на одређеном стандарду. Саврмени 
тренд је да се напушта фиксна подела класе корисника и врсте сервиса већ се пословање 
обликује ка широком спектру сервиса.  

Посебна предност спортског објекта је атмосфера простора и расположење 
посетилаца које сервисне фирме умеју да капитализују на адекватан начин. У зависности 
од броја догађаја који се на спортском објекту организују током једне године зависи да ли 
ће сервисне службе бити у власништу спортског објекта или ће бити ангажоване под 
одређеним уговореним обавезама. У случају ангажовања спољних фирми спортски 
објекат у зависности од начина како је регулисано уговором може да партиципра у 
профиту или узима фиксну накнаду. Без обзира на ниво улагања ангажованог 
предузетника управа мора водити рачуна да се квалитет, изглед и сви остали аспекти 
услуге уклапају у целокупни пословни план спортског објекта.  

Светска искуства говоре да на пример Silverstone Grand Prix услужује 200 особа и 
мала кухиња. На сам дан Grand Prix ако се појави 95.000 гледалаца продаје се 12.000 
сендвича се сервира и прода 90 минута пре почетка догађаја од којих се 95% оброка 
произведе у привременој кухињи и услужи у привременим шаторима.  

                                                
72 Детаљније у: UEFA (2011) UEFA Stadium Infrastructure Regulations, Genève; Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) 
STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier; UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève; FIFA (2011) 
Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, Zurich. 
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У случају Wimbledon Championships спортски догађаја траје две недеље и то је 
временски најдужи сервис на свету. Обавља га 1.500 соба и послуже 100.000 оброка у 
привременим објектима.73 

Наредни пример је Cheltenham где се окупља у просеку 55.000 гледалаца који дођу 
са 11.000 аутомобила. Свакодневно током догађаја се сервира 8.000 оброка у привременим 
објектима од којих 6.000 у шаторском селу које се подиже на оближњем простору. Стога 
је важно да око спотског објекта постоји довољно простора како би се у случају успешних 
и великих догађаја могли реализовати (који настају искључиво захваљујући упорном раду 
управе). 

У пракси на повременим годишњим великим манифестацијама су се искристалисала 
три основа начина организације кухиње:  

1. Централна кухиња производи и сервира све оброке,  
2. Издвојене кухиње сервирају индивидуалне, 
3. Централна кихуња и неколико малих сателистских кухиња.  
Уколико се храна производи у једном центру онда су неопходне добре хоризонталне 

и вертикалне комуникације (сервисни лифт). Такође, током спортског догађаја велики 
број посетилаца захтева велике пворшине ресторана и кафеа. Током дана када нема 
догађаја велке површине се могу користит као ресторани или као простори за 
конференције и конгресе. Оваква флексибилност се постиже посебно обликованим 
простором са помичним зидовима (не параванима) који се једноставно премештају на 
место које је потребно.  

Аутоматске машине за продају. Ово је најједноставнији и најјевтинији начин 
услуге. Међутим, дијапазон услуга је ограничен на освежења и мали бим топлих напитака, 
слаткише, једноставне сендвиче или мале оброке. Заузимају много мање простора него 
ресторани и кафеи јер могу бити монтирани на зид или ако су подностојеће највеше 
заузимају 3,0 м². Простор где се монтирају захтева добро снабдевање електроенергијом, 
понекада топлу и хладну воду, одвод воде, осветљење, надзор, заштиту од вандализма, 
климатизацију итд. Потвљају се обично ма локацијам где није дозвољено постављање 
киоска и услужних пултова. Број машина које се инсталирају зависи од броја оброка који 
морају да се сервирају у одређеном временском периоду.  

Власништво над сервисима. Постоји неколико решења односа власништва над 
објектом и власништва над услугом сервиса. 

Концесија: у овом облику пословног уговора издваја се: кисок – посластичарница, 
кисок – нсек бар, киоск – брза храна.  

Локација киоска. Површина коју заузима један корисник испред киоска износи 0,5-
0,6 м² (уколико стоји) и 1,1 м² (уколико седи). Стога треба имати у виду локацију где се 
могу поставити киосци а да не ометају кретање гледалаца коридорима. Посебно је важно 
да они најчешће пружају услугу током пауза тако да се нагомилавају корисници испред 
услужног пулта. Ширина услужног пулта омогућава брзо и ефикасно услуживање великог 
броја корисника и она је предмет перговора о цени пре него што је дубина простора или 
укупна површина. На услуге продаје хране и пића се односи велики број прописа тако 
дасе у уговарању међусобних права и обавеза мора водити рачуна д асе прецизира чија је 
обавеза поштовања прописа (и евентуалних санкција). У процени броја киоска као 
почетна бројка може да служи 100 гледалаца (мада она зависи од материјалног статуса 
гледалаца).  

 

                                                
73 Током догађа се потроши у просеку: 12 тона домњеног лососа, 190000 сендвича, 110000 сладоледа, 285000 чајева и 
кафа, 150000 scones and buns, 12500 флаша шампањца, 54 000 литара пива. Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., 
(2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier. 
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Јавни и приватни тоалети на спортском објекту 
Тоалети у спортском објекту се обезбеђују за следеће групе корисника:  
Гледаоце, 
Власнике приватних боксова и ВИП, 

Екипу и појединце из медија, 
Управу и особље, 
Редаре, обезбеђење и полицију, 
Играче и судије, 
Медицинску екипу, 
Особље сервиса. 
Опрема тоалета зависи од места на коме се обезбеђује. За најширу публику опрема 

мора да буде робустна и да укључују само најнеопходније док за приватне боксове и VIP 
ложе треба да буде на потребном стандарду. Приликом опредељивања нивоа тоалета мора 
се водити рачуна о трошковима кои настају приликом изградње и одржавања. О броју 
тоалета препорука је да удаљеност тоалета од корисниковог седишта не би требала да 
буде већа од 60 метара са минималним бројем промена нивоа пода.  

Табела 02. Структура тоалета спортског објекта према препорукама у САД: 

 Писоар ВЦ Умиваоник 

Мушкарци 1 на 70 особа 1 на 600 особа али не мање 
од 2 на један толает 

1 на 300 особа али 
не мање од 2 на 
толает 

Жене / 1 на 35 особа али не мање 
од 2 на тоалет 

1 на 70 особа али не 
мање од 2 на тоалет 

У спортском објекту могу да се одржавају и други догађаји као што су концерти, 
биоскопске представе и слично па се број тоалета мора процењивати и према тим 
догађајима а не само према потребама гледалаца спортског догађаја.  

Привремени тоалети могу да помогну у решавању проблема недостајућих тоалета.  
За хендикепиране особе мора да се обезбеди довољан број адекватних тоалета.  

Табела 03. Структура тоалета спортског објекта у коме се, поред спортских 
догађаја, одржавају и музички концерти према препорукама у САД: 

 Писоари ВЦ Умиваоник 

Мушкарци  2 на првих 100 особа 
плус 1 на сваких 80 
преко 

1 на првих 250 
особа плус 1 на 
сваких 500 преко 

1 на 1 ВЦ плус 1 на 
5 писоара 

Жене / 2 на првих 50 плус 
3 на од 51 до 100 
плус 1 на сваких 40 
преко 100 

најмање 1 плус 1 на 
2 ВЦ 

09.05. ПРОСТОРИ ЗА МЕДИЈЕ 

Захваљујући медијима спортски објекти и клубови достављају информацију јавности 
о својим активностима и приходују велике суме новца. Стога је потребно обезбедити 
адекватан простор за рад и боравак особља из медија током спортског догађаја. То су 
простори за рад: штампе, радија и телевизије. Величина и површина ових простора зависи 
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од величине спортског објекта али и од стандарда и минималног простора потребног за 
несметан рад.74 

Препоруке за лоцирање и обликовање простора за медије у најкраћем су следеће:  
Сви простори за медије треба да буду груписани заједно, са исте стране као и 

тимови. Само у екстрмним случајевима могу бити са супротне стране где се налазе 
тимови. Простор у објекту мора бити близу паркинга резервисаног за возила са опремом 
медија и возила лица из медија.  

Врсте простора за медије 
Основни захтев је да имају изузетан поглед на спортски терен. Просторије за медије 

у оквиру спортског објекта су следеће: [03] 

1. Простор за директно преношење догађаја: седишта и столове, 
2. Кабине за радио коментаторе. захтевају изузетан поглед, 

3. Седишта за ТВ коментаторе, 
4. Платформе за ТВ камере.  
Простор за интервује са играчима. Овај простор се користи пре и након спотског 

догађаја. Пожељнно је да има преглед на спортски терен или гледалиште и најважније да 
има техничку везу и напајање.  

Припрема преноса. То је простор који захтева простор за прес службу и повезан је 
са комуникацијама. Нема потребе за директним сагледавањем терена. 

Паркинг простор. У овом сектору издвајају се неколико категорија у складу са 
возилима и потребама које возила и особље имају. То су: паркинг за техничка возила и 
пакинг за возила за превоз путника (особна и групна).  

Паркинг за техничка возила захтева потребне уграђене подземне инсталације како 
се не би постављала по тлу мрежа каблова за најапање која може бити и извор проблема и 
повреда. То су прикључци на елетромрежу, интернет, телефон итд.  

Паркинг за привремени сервис хране и пића, возила са тоалетом. Овај паркинг 
служи за возила која су у сервису великог број техничких возила за медије и мора бити 
опремљен са инстлацијама електромреже, топле и хладне воде.  

Паркинг за возила за превоз путника из медија. Служи за паркирање путничких 
возила особља из медија и нема посебне захтеве у погледу инсталација више него што су 
паркинзи за гледаоце.  

Простори за штампане медије. Ови простори су на подужној страни глдалишта, са 
исте стране где је смештена и екипа, са изузетним погледом на терен, без сметања погледа 
од сунца, са посебним улазом, повезан са осталим просторима за медије, може бити 
комбинован са VIP или клупским делом спортског објекта. Димензије седишта се мењају 
и препорука је да буду по највишим могућим стандардима јер је то радно место новинара 
и коментатора. Обично се организују као радни столови са два седишта и свим 
прикључцима на инфраструктуру. 

Простор за радио коментаторе. Овај простор се обично израђује као 
коментаторске кабине. Оне морају бити звучно изоловане, климатизоване, на најбољим 
местима, повезане са осталим просторима за медије. У кабини се мора налазити сто, 
столица, прикључци на инфраструктуру и обично имају по три седишта у једној кабини.  

Собе за интевјуе. Облик и површина као и опрема ових просторија се мора 
усклађивати са потребама медија која се мењају. 

                                                
74 Детаљније у: UEFA (2012) UEFA Guidelines for media facilities in stadiums – 2012 edition, Genève; Geraint J., Sheard R., 
Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier; UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums, 
Genève; FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, Zurich. 
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Пријемни пулт за медије. Ово је контролна тачка свих улазака, излазака и кретања 
у простору резервисаном за медије. Треба да буде опремљен са свим инсталацијама и 
информацијама потребним за правилно усмеравање кретања и догађаја. 

Тоалети, кантине, барови и освежење. За особље упослено у медијима потребно је 
обезбедити тоалете чији ниво опремљености је у складу са нивоом простора за медије. 
Такође мора да садржи и простор за освежење, бар и послужење са храном. 

Радни простор за медије. У овом простору новинари прикупљају, обрађују и 
припремају информације, одмарају, комуницирају и воде свој посао. Повезан је са 
паркингом за медије, улазом и комуникацијама за медије.  

Соба за информације. Непосредно поред пријемног пулта и садржи материјале 
штампане или у електронском облику за потребе медија. Садржи услове за писање и 
седење. Неопходна добра вентилација и климатизација.  

Прес ложа. Просторија опремљена са лаким и ппреносним фотељама и ниским 
столовима. Под, зидови и плафон требају да буду прикладно и добро обликовани. 

Конференцијска соба. Повезана са пријемним пултом, ложом и информацијском 
собом. Опремљена за седење и прикључцима за технику. Опремљена и обрађена 
пристојно али без скретања пажње са основног догађаја и инормација које се испоручују. 

Централна соба за медије. Опремљена са великим столовима и столицама, са 
покретним подијумом, са великим бројем прикључака на електромрежу, телефон и 
интернет. 

Просторије за прес службу објекта. То су просторије за лице одговорно за медије, 
секретаријат, толаете, чајну кухињу и пријемни пулт. 

Сервис за интервјуе. То је јдна или више просторија са погледом на спортски терен 
и могу да буду у форми: интевју студија, мешовите зоне, ТВ студија, ТВ контролна соба и 
соба за фотографе. 

Телекомуникацијски капацитети. То су собе за телефонирање праћене са 
тоалетима. 

09.06. АДМИНИСТРАТИВНЕ ПРОСТОРИЈЕ  

Особље је задужено за свакодневно функционисање спортског објекта или спортског 
клуба. Број упослених није сталан већ се мења у завнисности од доба године, успешности 
клуба и слично.  

Група корисника административног простора спортског објекта може се поделити у 
три основне групе:  

Просторије за административно особље,  
Просторије за управу, 
Просторије за обезбеђење (редари, обезбеђење, полиција).  
Простор за административно особље се налази у близини VIP простора, медија, 

спортске екипе. Административни улаз је обично у центру главне фасдае стадиона и у 
његовој близини се налази паркинг за возила.  

Простори за стално особље. То су канцелације и пратећи садржаји за особље 
задужено за финансије, права, општу администрацију, маркетинг, промоцију, оглашавање, 
продају улазница, одржавање објекта (машинске, електро, телефонске, водовод и 
канализација, озвучење итд.), безбедносну контролу сектора и хитне интервенције.  

Простори за канцелације. Зависе од: броја упослених, величине спортског објекта, 
од стандарда клуба и прихода објекта. То су простори отвореног или затвореног типа 
површине од12 м² до 20 м² по особи.  
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Соба управе. Једна од најважнијих просторија у објекту. Опремљена са полицама са 
изложеним трофејима клуба, фотографијама успешних тренутака и сличним 
презентацијама. Обично површине од 30 до 50 м². 

Контролна соба спортског објекта. Ова просторија или група просторија је 
средиште система веома сложеног објекта. У њу су доведене све инсталације и системи 
неопходни за успешно вођење спортског или било којег другог догађаја који се одвија у 
објекту. Из ове просторије мора да постоји несметан и довољно информативан поглед на 
спортски терен и гледалиште. Треба да буде заштићена од бљеска сунчевих зракова или 
вештачког осветљења. Потребан је што већ прозорски отвор ради бољег погледа, 
климатизација, веома ефикасан приступ свим сервисима и административнм 
просторијама.  

Просторије за одржавање објекта. Услед великог броја инсталација и велике 
површине објекта потребна је екип стално упосленог особља задужена за одржавање 
објекта. Она мора да садржи просторију за рад, складиште алата, складиште матеирјала и 
просторију за боравак упослених.  

Просторије за стјуарде. За особље које се повремено ангажује на објекту такође је 
потребан простор. Он се састоји од свлачионице, тоалета, просторије за састанке, 
просторије за седење, мале кухиње и оставе за опрему. Стјуарди су особе које раде 
волонтерски и то даје додатну моралну обавезу организатору да им обезбеди адекватне 
услове.  

Табела 04. Потребан број стјуарда према препорукама у В.Британији: 

број посетилаца број стјуарда 

10 000 до 20 000  20 до 60 

20 000 до 40 000  60 до 100 

Послови за које се уобичајено ангажују стјуарди су следећи: [04] 

На капији, 

На вратима, 
Обезбеђење, 
Надзорник сектора, 
Асистент у регулацији приступа, 
Асистент у безбедности приступа, 
Противпожарни асистент. 

09.07. ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПОЛИЦИЈУ 

За ове просторије није могуће генерализовати искуства и дати препоруке. Потребе 
зависе од средине до средине. Тако у Великој Британији број полицијаца на малом 
фудбласком мечу је до 50 а на великом 300 до 400.  

На потребан број полицајаца на спортском догађају утиче: [05] 

Очекивана посета, 
Историја клуба, 
Број и врста постилаца, 
Природа и локација терена, 
Искуство ангажованих стјуарда. 
На основу искуства 1990. године под називом Policing Football Hooliganism 

публиковане су препоруке за клубове у Великој Британији која издваја две категорије 
клубова: 
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Прва категорија: мали клубови – захтевају 30 до 40 полицајаца, 
Друга категорија: већи клубови – захтевају до 300 полицајаца. 

 

Број полицајаца варира између простора у Европи и Северној Америци и зависи од 
врсте догађаја, његове ризичности и броја посетилаца. 

Табела 05. Број полицајаца у Toronto Skydome према врсти догађаја: 

Породични догађај 0,5 полицајаца на 1000 гледалаца 

Спортски догађај 1,0 полицајаца на 1000 гледалаца 

Концерт 1,6 полицајаца на 1000 гледалаца 

Догађај високог ризика 3,0 полицајаца на 1000 гледалаца 

Табела 06. Број особља у Toronto Skydome према врсти догађаја: 

Руководиоци обезбеђења 2 

100 % радно ангажовано особље 18 

Секторско обезбеђење 110 

Обезбеђење за поједине догађаје 80 

Контролна соба за полицију. Уколико се за полицију обезбеђује посебна просторија 
за надзор над спортским догађајем треба да има мониторе, комуникације, телефоне, 
прозор према гледалишту, столове и помичне столице. Треба да се налази у близини 
садржаја за обезбеђење на спортском објекту. Тоалети су засебни или заједнички са 
тоалетима обезбеђења објекта. 

09.08. ПРОСТОРИ ЗА ПРВУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 

У овој одељку се анализира простор за прву медицинску помоћ за особље и гледаоце 
док играчи имају засебну просторију за медицинску помоћ. Ову област покрива низ 
закона и прописа тако да је квалитет и ефикасност ове службе од изузетне важности за 
реализацију спортског догађаја. Поред тога ФИФА и УЕФА имају посебне прописе и 
препоруке које додатно обликују протор и услугу Хитне медицинске помоћи.  

Основни захтеви за прострорије за прву медицинску помоћ према правилима 
фудбалких асоцијација су:  

Да је позоционирана тако да има лак и брз приступ гледалишту и возилима Хитне 
медицинске помоћи, 

Да има пролазе и врата довољно широка да може да пропусти носила или колица са 
пацијентом, 

Да има квалитетно осветљење, добру вентилацију, грејање, електронапајање, топлу и 
хладну воду, тоалете према половима, 
Да има зидове обрађене да се лако одржавају,  
Да има подове који се не клизају и лако чисте, 
Да имају магацински простор за потребну опрему и медикаменте, 
Да има телефонске и интернет комуникације, 
Да је јасно означена за сва кретања у објекат и из објекта.  

Тејлоров извештај 
Овај извештај је направљен након катастрофе која се догодила 15. априла 1989. 

године на Hillsborough Stadium у Sheffieldу. Он препоручује да сви стадиони у Великој 
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Британији имају једну или више соба за Хитну медицинску помоћ које могу бити 
постављене и око стадиона. Морају бити јасно означене и да имају следеће особине: 

Најмање површине 28 м² (мада су прописи од 15 до 25 м²), 

Да су лако доступне током целог спортског догађаја гледаоцима из свих делова 
стадиона, 
Да су близу тоалета, 
Да имају улаз повећане ширине за лак пролаз колица или носила, 
Да имају добру вентилацију и грејање, 
Да имају оставе за потребну опрему и медикаменте. 
Услове за третман три пацијента једновремено са потребном приватношћу, 
Сву опрему од нерђајућег челика и једноставну за одржавање, 
Довољан број електро утичница,  
Уређаје за прихват смећа и медицинског отпада, 
Телефонски и интернет линк. 

09.09. ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИГРАЧЕ И СЛУЖБЕНО ОСОБЉЕ 

Простори за играче и особље су неопходни на сваком спортском објекту. Они се 
састоје од просторија: за играче, судије, делегате, медицинско особље, антидопинг 
контроле итд. Ови простори морају имати приступ са спољашњег паркинга резервисаног 
само за кориснике овог простора. Из овог простора мора постојати приступ на спортски 
терен. Према препорукама ФИФА/УЕФА сваки тим мора имати свој приступни коридор 
на терен, улаз на терен мора бити што ближе централној линији а у близини VIP бокса, 
простора за медије и мора бити заштићен најмање телескопским тунелом отпорним на 
удар предмета кои могу бити бачени са трибина. 

Просторије за играче могу бити раздвојене по тимовима или да деле неке од 
заједничких ресурса у зависности од ранга клуба или такмичења које се одвија у 
спортском објекту. Коридор мора бити препоручљиве ширине од 1,5 метара са добром 
вентилацијом, робустно обрађен и једноставна за одржавање. Свлачионице морају да 
имају простор са седиштима или клупом дужине 60, 90 до 120 цм по једном играчу. 
Купатила се састоје од тушева и ВЦ и морају имати директан приступ из свлачионице и 
препорука је да има 1 туш на 1,5 до 2 играча и 1 ВЦ на 3 играча.  

Група просторија за играче у спорском објекту обухвата следеће намене:  
Помоћне просторије за играче. Обично се састоје од: велике собе за тренинге и 

загревање, собе за прву помоћ за играче на путу ка свлачионици, собе за састанке за тим, 
баром са освежењима за играче, теретане, сауне, чекаонице са тоалетом, остава за опрему, 
вешерница, сушионица, соба за обућу.  

Просторије за управу тима. Обично се налази на главном улазу у објекат. Састоји 
се од: пријемне просторије, канцеларија секретаријата, канцеларије за извршног 
директора, собе за састанке, тоалета, мале кухиње, собе за управника тима, собе за 
асистента управника тима, собе за тренера, собе за асистента тренера, апартмана за 
председника клуба. Површина просторија је препоручено од 12 до 18 м². 

Соба за делегата. Соба површине око 16 м² и мора да садржи сто, најмање три 
столице, телефон, гардеробу. 

Соба за медицинске интевенције и контроле. Просторије за медицински тим који 
служи потребама играча. Површина собе за медицинске интевенције је најмање 25 м² са 
посебно специфицираном опремом, соба за доктора, соба са рентгеном најмање 20 м², 
соба за антидопинг контролу најмање површине 16 м².   

 136 

09.10. ПРОСТОРИЈЕ ЗА ТРГОВИНЕ 

Ове просторије обухватају следеће намене:  
Продаја карата. Садржи пултове и искуство препоручује 1 продајно место на 5.000 

гледалаца односно за објекат капацитета 20.000 места захтева 4 продајна места. Продајно 
место мора бити најмање 10 метара од улазне капије. 

Продаја програма. Обезбеђује се у оквиру сваког сектора у гледалишту. Потребна је 
једна продјна позиција на 2.000 до 3.000 гледалаца. Површина оваквог киоска је 15 до 20 
м².  

Продаја сувенира. Одређује се на основу капацитета спортског објекта и мора имати 
приступ посетиоцима и када нема спортког догађаја. 

Музеј спортског објекта или клуба. Организује се на основу расположивог 
материјала и предмет је посебне анализе. Потребан је спољашњи приступ. 

Продавница спортског клуба. Има површину према расположивом продајном 
материјалу. Потребан је спољашњи приступ. 
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Поглавље 09: Илустрације: 

 

 

Слика 01: Начини заштите спортског терена од нежељеног приступа навијача: 1. 
Периметарска ограда, 2. Ровови, 3. Bullring решење из САД.. 
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Слика 02: Сагледљивост спортског терена: 1.Гледалиште, 2. Гледалиште са платформом за 
хендикепирана лица, 3. Анализа промене нагиба гледалишта. 
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Слика 03: Категорије сагледљивости појединих делова гледалишта (према Поликарпову). 

 

Слика 04: Приватни бокс у гледалишту који се може организовати као сала за састанке 
или хотелска соба. 
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Слика 05: ВИП простор: два начина организације и пресек. 
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Слика 06: Пратећи простори: сервис за храну и пиће: 1. Пресек кроз место за продају 
хране у спортском објекту, 2. Ресторан у Cheltenham Racecourse. Architects: HOK Sport 

Architecture. 

 

Слика 07: Тоалети за гледаоце: 1. Женски, 2. Мушки. 
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Слика 08: Простор за медије: организација. 
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Слика 09: Простор за Хитну медицинску помоћ: 1. Радни сто, 2. Сто за интервенџције, 3. 
Остава за препарате, 4. Тушеви, 5. Тоалет, 6. Орман са закључавањем. 

 

Слика 10: Просторије за играче: 1. Тренер, 2. Гардероба, 3. Санитарни чвор, 4. Масажа, 5. 
Табла, 7. Освежење. 
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Поглавље 09: Порекло илустрација: 

Слика 01, 02, 04, 05, 06: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and 
Development Guide, Elsevier. 
Слика 03: Рожина, И., Е., (1985) Архитектурное проектирование общественных зданий и 
сооружений, Москва. 
Слика 07, 08, 09, 10: FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and 
Requirements, Zurich. 

Поглавље 09: Речник термина и појмова: 

Периметарска ограда Ограда одређених конструктивних особина која 
раздваја поједине секторе у гледалишту или 
гледалиште од спортског терена. 

Ровови  Грађевинске конструкције којима се раздваја 
гледалиште од спортског терена. 

Промена нивоа пода Повишење или снижење пода у објекту према 
одређеним прописима и стандардима. 

Сагледљивост спортског терена Уочљивост централног предмета спортског 
такмичења са места у гледалишту. 

Дистанце за сагледавање Максималне удаљености са којих се несметано 
уочава централни предмет спортског догађаја. 

Тачка фокуса Тачка у нивоу пода спортског терена у односу на 
коју се одређује сагледљивост са гледалишта. 

Коридор Ходник, степениште, рампа, лифт намењен за 
кретање одређене групе корисника објекта. 

Рампа Коса конструкција намењена за савладавање 
висинских разлика у објекту. 

Платформе Површина резервисана за одеређену намену у 
објекту. 

Контролна соба Просторија у коју се доводе одређене инсталације 
и из које се упрвља радом и системима у објекту. 

Стјуард (Steward) лице у особљу спортског објекта. 

Поглавље 09: Питања за проверу знања: 

[01]. Наброј три начина раздвајања гледалаца од спортског терена. 

[02]. Наброј најмање три елемента коридора за кретање корисника кроз спортски објекат. 

[03]. Наброј најмање три врсте просторија за медије на спортском објекту. 
[04]. Наброј најмање три места на спортском објекту на којима се ангажују стјуарди. 

[05]. Наброј најмање три фактора који утичу на број полицајаца на спортском догађају. 
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10. ПОГЛАВЉЕ: ОПАСНОСТИ ПО ОБЈЕКАТ  

Поглавље 10. Основни појмови: 

Појам и ефекти катастрофе Поплаве 
Карактеристике катастрофе Екстремне температуре 
Класификација опасности Ветрови 
Умањење штете Конфликти и сукоби 
Управа након катастрофе Пожар 
План за случај опасности Претња бомбом 
Земљотреси Одговор на претњу бомбом 
Прописи и регулатива Анализа рањивости објекта 

Поглавље 10. Циљеви поглавља: 
Циљ поглавља је да студент савлада основне информације о опасностима и 

катастрофама са којима се евентуално може суочити током управљања спортским 
објектом. У овом поглављу стиче знања о врстама опасности, њиховим карактеристикама, 
начинима деловања, штети коју могу да проузрокују, адекватном одговору на опасност, 
анализи објекта у циљу смањења штете, начинима деловања након деловања катастрофе 
са циљем спашавања људских живота и вредности имовине којом руководи. Знања из овог 
поглавља су довољан основ за анализу постојећег или новопланираног објекта са 
становишта лица коме су поверени животи и имовина велике вредности. 

Поглавље 10. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у следеће целине: Појам и ефекти катастрое на спортски 
објекат, Земљотреси, Поплаве, Ветрови, Екстремне температуре, Пожар, Конфликти и 
сукоби, Претња бомбом, Анализа рањивости објекта. Услед великог обима поглавља 
анализа сваке од наведених целина се врши увидом у текст. 
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10.01. ЕФЕКТИ КАТАСТРОФЕ НА СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ 

Катастрофом може се назвати догађај, природни или проузоркован човековим 
деловањем, који има способност да уништи живот, природу или објекте саграђене 
човековом руком. Катастрофа се развија у етапама:75 

1. Опасност је створена или већ постоји, директно или индиректно, прети људском 
животу, имовини и животној средини.  

2. Опасност постоје активна реалност и када штета почиње да буде реална она 
постаје катастрофа.  
3. Као ланчана реакција, након удара катастрофе, долази до низа последица на 
друштвену, економску, социјалну организацију друштва. Прекидају се сервиси и 
комуникације. Јављају се секундарне катастрофе и опасности.  

Као артикулисана и промишљена активност човек мора да има припремљен одговор 
на катастрофу. Одговор мора да се састоји од неколико корака: 

1. Припрема. Када претња опасности постаје јасна одговор подразумева мере и 
активности које олакшавају опасност и евентуалну штету. 
2. Ублажавање. Све активности које воде ка умањењу штете од катастрофе и 
покушају управљања са њом.  

3. Процена штете и управљање посткризном ситуацијом. Ова активност 
подразумева велику скалу мера које имају за циљ да доведу организацију у стање 
које је била пре катастрофе.  

 Карактеристике катастрофе 
Све катастрофе имају одређени број заједничких карактеристика. Најкраће могу се 
дефинисати на следећи начин: 
1. Магнитуда катастрофе (штета мерена прихваћеном скалом), 

2. Фрекфенција катастрофе (Колико често се дешава катастрофа), 
3. Трајање катастрофе (време трајања), 
4. Захваћени простор катастрофе, 
5. Дистрибуција катастрофе (линеарна, просторна, поларна итд.), 

6. Брзина појаве катастрофе (време између почетка и вршног тренутка катастрофе), 
7. Образац појаве катастрофе (циклична, случајна, у тандему са другом катастрофом 
итд.), 

Припрема за случај катастрофе 
Процедуре за припрему за случај катастрофе подразумевају неколико основних мера 

и активности: 
1. Редовно прибављати информације о начину постушања у случају сличних 
катастрофа са којим су се суочиле друге организације и друштва. Анализирати 
прибављене информације и усавршавати постојећи план реаговања, 
2. Одржавати свесност упослених и јавности о потреби припремљености у случају 
катастрофе, 
3. Смањити ризик кроз минимизирање потенцијалне штете, 
4. Препознати потребу важности одржавања уређеног система. Лоши системи 
прихватају рад у условима повећаног ризика, 

                                                
75 Детаљније у: McDonald, R., (2003) Introduction to Natural and Man-made Disasters and their Effects on Buildings, Elsevier, 
str. 24. 



 147 

5. Унапређивати способност правовременог упозорења и реаговања.  

Умањење штете 
Како би се правовремено деловало на умањењу штете поребно је развијати сервисе и 

организације које требају да делују у случају катастрофе као што су ватрогасне екипе, 
медицинске екипе, инжењерске екипе. 

Узроци катастрофа  

Узроци катастрофе могу бити: природни и вештачки.76  

Природне катастрофе су изазване деловањем природе и укључују: оркане, 
торнада, зимске олује, поплаве, пожаре и земотресе.  

Произведене од човека (или технолошке) су произвоедене директоним деловањем 
ћовека или производа његове делатности и обухватају: инциденте од проливања опасних 
материјала, радиолошке штете, транспортне штете, претње бомбом, грађанске немире и 
нестанак енергетског напајања.  

Прородне опасности [01] 
Зимске олује могу трајати од неколико часова до неколико дана и донети велике 

количине снега, ледену кишу, ниске температуре и јаке ветрове. Велики снежни наноси 
заустављају саобраћај и прекидају инфаструктуру тиме обустављајући рад и приходовње 
објекта. Велики снежни наноси угрожавају објекат преко велике тежине снега на крову. 
Током ове врсте катастрофе најчешћи узрок повреда или смрти је од  аутомобилских 
незгода или исцрпљености.  

Поплаве. Сачињавају скоро половину природних катастрофа које погађају 
становништво. Дешавају се након великих киша, топљења снега, плимних таласа, олуја, 
пуцања брана и водоустава. Појављују се споро, уколико су на већим површинама, или 
брзо, уколико су резултат поплавног таласа.  

Пожари. Они су претња и великим и малим објектима. Превентивне мере и обука 
корисника могу смањити претње али не и употпуности укинути. Потребно је пажљиво 
разрадити све мере предострожности.  

Земљотреси. Изненадни потреси тла који се веома тешко могу предвидети. 
Опасности од штете се смањују добрим пројектовањем или реконструкцијом објекта у 
складу са асеизмичком регулативом.  

Опасности изазване људским деловањем77 [02] 

Ова група катастрофа укључује све активности које су настале деловањем човека 
или деловањем његових произовода. Могу се груписати на следећи начин:  

Акциденти услед изливања опасних материја. Материје које се излавају из 
статиних или поректних посуда у кјима се складиште. Материје које се изливају могу бити 
токсичне, експлозивне, корозивне, оксидирајуће, шкодљиве, иритантне или радиоактивне. 

Конструкциони колапси/колапси кровне конструкције. Према локацији могу бити 
интерне и екстерне. Захтевају стручну и професионалну интервенцију. 

Радиолошки акциденти. Догађаји који укључују неконтролисано изливање 
радиоактивних материја у унутрашњост објекта или природну околину. Ослобађају се 
обично у форми облака и могу да повреде сваког ко се нађе на његовом путу. Захтевају 
стручну и професионалну интервенцију. 

                                                
76 Детљније у: Gustin, J., (2010) Disaster & recovery planning : a guide for facility managers, 5th ed., London,; Gunn, A., 
(2008) Encyclopedia of disasters : environmental catastrophes and human tragedies, Greenwood Press. 
77 Детаљније у: Ramroth W. (2007) Planning For Disaster: How Natural And Man-Made Disasters Shape The Built 
Environment, Jr., Kaplan. 
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Претње бомбом. Овакви акциденти прекидају пословну активност и производе 
панику и несигурност међу корисницима објекта. Захтева посебно разрађен план 
активности и контактирање надлежних органа и институција (полиција, војска, 
ватрогасци, медицниска помоћ итд.).  

Грађански немири. Могу бити унутрашњи и спољашњи. Мере обухватају 
обезбеђење свих улаза у објекат, прозора и места на које може да уђу неовлашћена лица. 
Захтева асистенцију органа реда и војске. 

Престанак енергетског напајања. Може настати услед низа разлога и може да 
погоди функционисање објекта у већој или мањој мери. За важније објекте решава се 
посебним системом напајања објекта које се врши из више праваца или обезбеђењем 
система генератора.  

Управа након катастрофе 
Након завршетка катастрофе главни задатак се одвија у неклико праваца: спашавање 

људи и имовине, припрема за деловање у случају понављања, оспособљавање предузећа 
или заједнице за делимично или потпуно успостављање стања пре катастрофе.  

Активности у случају катастрофе подразумевају низ мера као што су: стварање 
интерних норматива у колективу, успостављање система сарадње, стварање стратегије и 
дефинисања помоћних локација, стварање система правовременог упозорења и 
информационог система. 

Процедуре поновоног успостављања управе над системом за који је лице задужено 
се одвијају у неколико корака: 

1. Одговор на непогоду (склонити људе ван зоне опасности, угасити ватру, 
хоспитализовати жртве, организовати екипе са хитном медицинском и ватрогасном 
помоћи, обезбедити склониште од временских непогода, дистрибуирати 
хуманитарну помоћ, смањити панику и хаос, спречити конфузију итд.) 

2. Предузети мере да се успоствае све прекинуте активности и сервиси. 

3. Обавестити и покренути све институције и организације потребе за устостављање 
поретка и сервиса. 
4. Проценити штету и губитак, пописати изгубљену имовину, проценити економску 
штету. При томе имати у виду да се мора водити рачуна о следећем: штету 
проценити што тачније, унапред дефинисати како се мери губитак, имти правилну 
координацију између хитних служби, правилну процена потребе и обима помоћи, 
дефинисати опрезно процену потраживања.78 

План за случај опасности: корисници / објекат / пословање 
Израда плана заштите и обнове након деловања катастрофе на објекат је процес који 

се одвија у три фазе:  
Фаза 1: Дефинисање пословних проблема. У овој фази се дефинишу све пословне 

активности које морају да се предузму непосредно након катастофе како би се умањиле 
последице и опоравио систем. Ова фаза се састоји од следећих корака: 

Дефинисања тима, 
Дефинисања и прецизирања појединачних улога, 
Развијање листа чланова тима, 
Дефинисање контролних процедура за виталне послове функције, 
Дефинисања алтернативног објекта за власника или кориснике, 
Обезбеђење резервне локације, 

                                                
78 Детаљније у: Gustin, J., (2010) Disaster & recovery planning : a guide for facility managers, CRC Press. 
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Дефинисање временског оквира,  
Дефинисање и документовање губитака и штете, 
Обезбеђење виталних података, 
Дефинисање стратегије према јавности, 

Дефинисање плана контроле штете. 
Фаза 2: Обезбеђење приоритетних пословних потреба: у овој фази се дефинишу 

основе потребе како би се наставило пословање и функционисање система.  
Фаза 3: Развој плана обнове: Овај план обухвата питања људства, објекта и 

пословања које се одвија у објекту. Питања људства разматра збрињавање физички 
повређених лица (медицинског сервиса) и решавање питања стреса (менталног сервиса). 

Питања објекта се састоје од процене штете на објекту (није могуће предвидети 
тачну штету ма колико се користила савремена средства). Процена се односи на 
конструкцију, облоге, инсталације и све остале систем у објекту.  

Припрема за евентуалну катастрофу 
Основних шест елемената садржи сваки план одговора на катастрофалне 

акциденте: 
1. Процедуре и трасе евакуације, 
2. Процедуре којим се напушта објекат и гасе системи и инсталације, 
3. Процедуре за упослено особље које се испуњавају након акцидента, 
4. Обавезе у спасавању и пружању медицниске помоћи за упослено особље, 
5. Средства и начини обавештења о пожару и осталим врстама акцидента, 
6. Имена и задужења лица која требају да буду контактирана током и након 
акидента. 
Планирање реаговања за потенцијалну катастрофу садржи план који обухвата 

све упослене и кориснике објекта. Како би се постигла што већа ефективност, поред 
упознавања особља са задацима и обавезама, неопходно је тренирати у ситуацијама које 
су сличне стању акцидента. То подразумева да сваки упослени у објекту мора имати своје 
задужење, мора познавати своје задатке и мора бити увежбан пре акцидента да их обавља 
правилно. То подразумева д асе мора знати ко издаје упутства, ко их преноси и ко их 
извршава и како се извештава о обављеним пословима. То није уобичајена ситуација стога 
се понашање и организација колектива мора модификовати у односу на мирнодопско 
време.  

Тим за реаговање у случају акцидента је основа одбране у случају акцидента и свака 
особа која је његов део мора бити у стању да обавља поверене послове који се најчешће 
састоје од послова спашавања особа, пружања прве медицинске помоћи, употребе 
средстава за гашење пожара, спровођења процедура гашења уређаја и инсталација, 
имплементације процедура евакуације, употребе апарата за дисање, спровођења потрага и 
хитног спашавања. За све поменуте активности, поред теоријске наставе, потребно је 
спроводити процедуре тренинга на годишњем нивоу а псебно: када је план развијен и 
усвојен, када се нова лица појављују као корисници објекта, када се уводи нова опрема у 
објекат, када се обнављају и усавршавају процедуре, када се спроводе пробни рад опреме 
и објекта. Како би се особље заштитило од опасности којима могу да буду изложени 
током обављања задатака потребно је да имају обезбеђену заштитну опрему која их штити 
од крхотина, високе темературе, штетних гасова, физичких удара, и неприродних услова.  

10.02. ЗЕМЉОТРЕСИ 

Физички ефекат земотреса на објекте може проузроковати људске жртве. Стога 
правилан однос према опасности овакве врсте захтева велику пажњу лица која управљају 
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спортским објектом. Обезбеђење од земотреса почиње током пројектовања објекта кроз 
примену прописа и стандарда, наставља се током изградње, затим током техничког 
пријема објекта и не прекида се током експлоатације објекта.79 

Неопходно је вршити редовне инспекције конструкције и свих елемената објекта, на 
једној страни, и израду програма и редовних вежби особља у случају земотреса, на другој 
страни. Ефекти земотреса на објекат заснивају се на променама у тлу на коме се налази 
објекат. Те промене могу бити вибрације или промене у саставу и топографији тла. 
Промене се преносе на конструкцију објекта и, уколико она није припремљена за такве 
ситуације, долази до пукотина или до колапса. 

Оштећења од земљотреса на објекту и тлу на коме се налази објекат могу се 
груписати на следећи начин: [03] 

Пукотине по површини зидова. Пукотине у зидовима могу бити од једва приметних 
до веома великих. Зависе од начина конструисања објекта и материјала од кога је 
начињен зид.  

Вибрације тла. Проузрокују вибрације у објекту што може проузрковати пукотине 
или већа оштећења у објекту. 
Ликвификација. Због промена у саставу тла испод објекат долази до делимичног или 
потпуног потонућа објекта.  
Померање тла. Ову појави изазивају јаки сеизмики таласи и манифестује се кроз 
промену топографије терена. 
Бочно ширење. Јавља се као резултат ликвификације велке масе терена могу бити 
померане са катастрофалним последицама. 
Клизишта. Потрес може проузроковати клизање тла, лавине, клизање блата што 
може оштетити или у потпуности уништити објекте.  
Кроз прописе и регулативу заштите од земљотреса се акумулирају искуства и 

позитивна решења и постиже се циљеви које одређује друшто у тренутку њиховог 
усвајања. Посебно је важно обезбедити: губитак људских живота, прекиде у социјалном и 
економском животу, деструкцију грађевина и инфаструктуре, опасности од ослобађања 
опасних супстанци. Прописи посебно класификују поједине локације према следећим 
особинама: степену сеизмичке осетљивости, геолошких услова, важности зграде, време 
бравка у објекту, врсте снага које делују на објекат.  

10.03. ПОПЛАВЕ 

Узроци поплава могу бити природни и вештачки. На нашим географским 
просторима најчешћи природни узроци поплава су велике количине падавина у горњем 
делу слива водотока или велике количине снега који се брзо отапа. Вештачки узроци 
поплава могу бити пуцање брана и водоустава.  

Последице поплава зависе од неколико фактора: количине воде која се излива, 
степена апсорпције земљишта, систма заштите од поплава, обима и квалитета изграђених 
насипа, прилива вода дуж водотокова. 

Ефекти поплава припадају по својим ефектима међу најопасније катастрофе у 
нашим просторима. На основу искустава могу се издвојити следећи ефекти поплава: 
штета од ударног таласа (проузрокује га велика количина воде која се једновремено 
слива), штета од притиска воде (велика количина воде ствара силу која је способна да 
руши све врсте објеката), штета од блата и земље коју носи водена маса (блато и 
рушевине остају након повлачења воде), штета од великог захвата катастрофе (поплаве 

                                                
79 Детаљније у: Charleson, A., 2008. Seismic Design for Architects, Oxford; Forsyth, M., 2007. Structures & construction in 
historic building conservation, Oxford. 
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захватају велике површине земљишта и велики број објеката), промене у екосистему (кроз 
промену нивоа подземних вода и састава површине тла).  

Штете од поплава. Поплаве, сагласно својим ефектима, наносе штету људским 
животима и имовини а у зависности од времена утицаја поплаве и количине воде. Већима 
поплава се класификује у три основне категорије: испод нивоа пода, висине до 0,5 метара 
од површине пода, преко 0,5 метара од површине пода.  

Припреме за одбрану од поплаве се састоје од следећих активности које се спроводе 
у неколико корака:  

1. Процена ризика од поплаве: прибавити информације о историји поплава на 
локацији објекта, анализе и студије о могућим поплавама у повратном периоду, о 
површинским токовима у близини, о сувим коритима око објекта, о нивоу заштите 
од поплаве из оближњег водоткоа итд. 

2. Дефинисања очекиваног нивоа поплаве: информације се прибављају од надлежних 
служби, процена вероватне штет у зависности од нивоа поплаве, дефинисање места 
на којима би вода продрла на парцелу и у објекат, разматрање начина смањења 
ризика, уколико процена говори да ће трајање и интензитет поплаве бизи велики и да 
ће прузроковати процеђивање воде кроз зидове размотрити мере повећања 
отпорности. 

3. Мере на смањењу ефеката поплаве: суве мере на заштити (кроз примену 
заштитних грађевина и препрека), мокре мере на заштити (подизање електриних 
прикључака изнад нивоа очекиване воде, повећање отпорности унутрашњих зидова 
и инсталација, подизање антипоплавних баријера привременог или трајног 
карактера. 
Када се дефинише ризик од поплаве приступа се низу корака који се односе на 

идентификовање места на којима поплава може ући у објекат: спољашња врата и прозори, 
кроз фасадне зидове начињене од порозних материјала, инсталационе отворе, кроз 
цевоводе, повратни талас кроз канализацију испод нивоа воде, кроз спојеве зидова и 
зидова и подова, кроз пукотине око инстационих водова. 

10.04. ОЛУЈЕ 

У континенталном делу Европе ваздушна струјања су повезана са конфигурацијом 
земљишта.80 Олуја је виолентно кретање у атмосфери са јаким ветром, снашном кишом, 
снегом или градом. У извесним случајевима се појављује електрично пражњење са 
грмљавином и муњама. Штете од олуја на објектима настају услед дејства ветра и 
електриног пражњења. [04] 

Ефекти ветра на објекте. Конструкција реагује на ветар на различите начине. Све 
грађевинске структуре се налазе пор притиском ветра а њихова отпорност зависи од 
облика грађевине и типа конструкције. Он се процењује као однос између висине и 
ширине грађевине, крутости конструкције (од лаке конструкције са лаком испуном до 
тешке и монолитне конструкције). Ефекат ветра на објекте се резултира:  

1. Притиском на зидове и кров објекта,  
2. Ефектом исисавања на крову и зидовима,  
3. Површинским притиском на чврсте зидове,  
4. Притиском на скелетне конструкције,  
5. Издизања објекта из тла услед деловања исисавања на делу крова. 
Отпорност на дејство ветра. Отпорност објекта на ветар се решава најпре кроз 

архитектонско решење објекта на следећи начин:  

                                                
80 Детаљније у: Pinkowski J., (Ed.) (2008) Disaster management handbook, Taylor & Francis. 
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1. Обликом волумена објекта,  
2. Адекватном бочном отпорношћу,  
3. Обликовањем темеља да спрече чупање зграде услед неповољних особина тла 

(код високих објеката),  
4. Све фасаде и испуне зидова треба да буду обликоване са пажњом на заштиту од 

утицаја ветра,  
5. Са правилним учвршћењем појединих делова објекта (кров, фасадни зидови, 

отвори итд.),  
6. Правилним избором облика крова,  
Електрично пражњење. Када се сретну топле и хладне ваздушне масе долази до 

електричног пражњења. Муња је веома јака варница између облака са различитим електро 
потенцијалом или разлике потенцијала између облака и земље. Бљесак је видљиви део 
муње. Громобран нуди најједноставнији и најбржи пут електричног сигнала и његово 
пражњење у земљи. Ефекат муња на објекте се огледа кроз загревање ваздуха до 
приближно 30.000°Ц што проузрокује експлозију и уништење дела објекта у који удари. 
Обим штете зависи од снаге која се ослободи као и правца пражњења и „удаљености 
удара“.  

Главни узорци оштећења на објекту могу се именовати следећи: последице наглог 
ширења ваздуха, ефекти механичке силе  удара, ефекти високе температуре, крхотина, 
ослабљења делова конструкције, дислокација елемената везе конструкције, ватре услед 
упаљене прашине, ефеката магнетног поља насталог пражњењењем услед оштећења 
електромреже у објекту. 

Заштита објекта од муња. Спроводи се правилно изграђеним и одржаваним 
системом громобрана.  

10.05. ЕКСТРЕМНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Мада у климатским условима Европе се не очекују екстремно високе или ниске 
температуре, са климатским променама потребно је припремити објекат ина евентуалне 
катастрофе тог типа. То подразумева изградњу или реконструкцију објекта у смислу 
„климатски сензитивног обликовања зграде“ који поштују следеће принципе:81 [05] 

1. Обликовања адекватне форме објекта как оби се избегле претерана осунчања и 
засенчења,  

2. Коришћење одговарајуће конструкције и материјала како би се повећао ефекат 
конзервације унутрашње климе у објекту,  

3. Прилагођавање унутрашње организације климату и орјентацији зграде тако да су 
специфичне функције у објекту усклађене са дневним кретањем спољашње температуре,  

4. Поделом зграде на термалне зоне са бафер просторима (балкони, веранде, 
атријуми, дворишта, аркаде итд.),  

5. Правилним избором и позиционирањем материјала на фасади и крову објекта,  
6. Правилном локацијом, избором, и величином врата, прозора и осталих отвара на 

фасади,  

7. Пажљивом коориднацијом између објекта и локације тако да се неповољности 
локације не преносе на објекат. 

Биоклиматско обликовање. Обликовање које користи вредности локације и 
природне средине коришћењем енергије Сунца, ветра, геотерманих извора и техничких 
решења објекта и уређаја. Овакав приступ подразумева следеће:  

                                                
81 Детаљније у: Gustin, J., (2010) Disaster & recovery planning : a guide for facility managers, CRC Press. 



 153 

1. Примену повећане термичке изолације објекта,  
2. Повећање ефективне термалне масе услед избора локације и опредељене 

конструкције,  
3. Коришћење природне вентилације и термалне циркулације правилним 

позиционирањем отвора на објекту,  
4. Повећање ноћне вентилације (када томе одговарају спољашње температуре),  
5. Коришћење евапоративног хлађења на површини зграде и њним отворима,  
6. Коришћење радијативног хлађења са површине зграде.  
Соларно обликовање. Обликовање које подразумева у појединим случајевима 

укључење а у појединим искључење соларне радијације на објекат. Стога се у обликовање 
објекта укључује низ елемената као што су:  

1. Позиција Сунца у односу на зграду током дана и године,  
2. Орјентација локације,  
3. Постојеће препреке на ближој и даљој локацији,  

4. Потенцијално претерано засенчење објекте услед сметњи из околине објекта,  
5. Пажљиво груписање и орјентација зграда,  
6. Положај саобраћајница око објекта,  
7. Пажљиви избор типова и материјала фасаде,  
8. Природа унутрашњег простора у који се пенетрира соларна радијација.  
Заштита од хладноће. Уколико је зграда правилно изолована ниске температуре не 

погађају посебно кориснике и унутршњост објекта. Главни негативни утицај на објекат 
има ширење запремине воде приликом смрзавања (понекада изненада) што проузрокује 
пукотине на елементима објекта. Уобичајени штетни ефекти ниске температуре на објекат 
су следећи:  

1. Уколико је зграда темељена на недовољној дубини а на одређеним врстама 
земљишта услед мраза долази до потиска темеља на горе,  

2. Штета на порозним материјалима на згради настаје услед пенетрације воде а 
потом њеног смрзавања,  

3. Ломљење кровне конструкције по тежином снега,  
4. Топљење снега на крву услед неправилног нагиба кровних равни. 

10.06. КОНФЛИКТИ И СУКОБИ 

Катастрофе изазване људском руком изазивају штету на становништву и 
објектима једнако као и природне катастрофе. Узорци конфликата леже у низу нерешених 
ситуација у друштву и породици и могу бити религиозне, соцоиополитичке, етничке, 
економске природе. Међутим методи којим се решавају наведене друштвене кризе су 
разноврсни. Могу бити позитивни као што су мирно решење конфликта и адекватна власт 
или негативни као што су сегрегација, употреба силе, оружани сукоби и тероризам. У 
овом тексту ће бити посвећена пажња само терористичком нападу на објекат у односу на 
задатке и дужности управљања објектом.82 

Ефекти терористичког напада на објекат се огледају на више врста потенцијалне 
штете: од експлозивних направа, пожара, биолошких средстава, радиоактивних материја.  

                                                
82 Детаљније у: Beach M., (2010) Disaster preparedness and management, F. A. Davis Company; Maiwald E., Sieglein W., 
(2002) Security Planning & Disaster Recovery, McGraw-Hill/Osborne; Gustin, J., (2010) Disaster & recovery planning : a guide 
for facility managers, CRC Press; Lewis, B., (2003) The facility manager’s emergency preparedness handbook, Amacom. 
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Штете од експлозије настају услед стварања изненадног високог притиска ваздуха 
(позитивна фаза) који је праћен са брзим падом притиска испод нивоа атмосферског 
(негативна фаза).  

Највиша тачка позитивне фазе зависи од карактеристика околине у којој је дошло до 
експлозије док је дужина трајања промене од позитивне фазе ка негативној фази тренутна. 
Стога се штета експлозијом производи коа резултат ваздушног притиска ваздуха (који 
ствара динамички притисак) познат као „ваздушни удар“. Утицај таласа се нагло смањује 
са удаљењем од места експлозије.  

Ефекат експлозије на конструктивне елементе и материјале се огледа на ваздушном 
притиску коме су у могућности или нису да се одупру поједини грађевински материјали. 
Чврстина појединих грађевинских материјала ствара помаже да се супротставе са или без 
оштећења ударном таласу. Међу материјалима који су имају виско степен резистенције су: 
челик, гвожђе, армирани бетон, опека (поједини начини зидања), темељи и подземне 
инсталације. Насупрот наведенима материјалима ниску отпорност према експлозији 
имају: стакло, кровни покривачи, облоге, дрвене конструкције итд.  

Препоруке за обликовање изградње или реконструкције објекта се заснивају на 
удаљавању потенцијалног места експлозије од објекта, постављању баријера између 
потенцијалне локације и објекта, поједностављењу облика објекта као би се избегле 
вишеструке рефлексије ударног таласа, избегавати постављање паркинга и колских 
пролаза испод објекта, улаз у објекат и сви јавни простори у згради морају бити надзирани 
и обезбеђени, простори у сензитивним делвима зграде морају бити тако саграђени или 
реконструисани да могу да поднесу и амортизују експлозију.  

Прозори и светларници на фасади објекта се морају облковати тако да су отпорни на 
ваздушни удар експлозије и пособни да поднесу дефлекцију у оба правца. Отвори морају 
имати снажне довратнике и везе са окретним деловима. Као најјевтиније решење може 
бити кориштен самолепљиви филм који се лепи на равно прозорско стакло и који је 
отпоран на експлозију. Посебно стакло отпорно на експлозију се крости у протосторима за 
које је потребно обезбедити сигурност од експлозије до вандализма. Обично се користи 
анти-бандит и стакло отпорно на пиштoљску и пушчану муницију до одређеног нивоа. 

10.07. ПОЖАР  

Пожар је опасност која прети свакој врсти објеката без обзира на његову величину. 
Адекватан одговор на претњу пожаром се заснива на доброј превентиви, квалитетном 
систему детекције, систему дојаве пожара и систему за гашење пожара.  

Превентивне мере се заснивају на едукацији особља, поштовању кућног реда, 
адекватном понашању упослених на смањењеу опасности од пожара, правилном избору 
грађевинских материјала, правилном односу према интерним инспекцијама и контролама 
система и уређаја у објекту итд.  

Системи за детекцију и дојаву пожара у објекту врше неколико важних задатака: 
детектују појаву пожара, врше дојаву о пожару на адресу за коју су програмирани, врше 
надзор над радом система за гашење пожара у случају његове активације, повећавају 
степен контроле над објектом. Све поменуте задатке врше у складу са категоријом објекта 
и прописима за наведену категорију објекта. Сигнализирање о пожару може се обављати 
ручно или аутоматски и овај систем је од велике важности за успешно решавање питања 
пожара. Овај систем мора истовремено да дојављује о појави пожара и корисницима 
зграде и надлежним институцијама (противпожарне јединице и Хитна медицинска помоћ).  

Систем дојаве о пожару може бити заснован на следећим везама:  
1. Помоћни систем (повезан са општинским системом),  

2. Централни систем (дојављује централном месту чије се особље брине о даљем 
поступању),  
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3. Власнички систем (дојављује о пожару фирми која се брине за безбедност),  
4. Удаљени систем (јава месту одакле се информација даље прослеђује месту које се 

брине о локалиѕацији пожара).  
Контролни механизми активирају унутрашње механизме заштите од пожара који су 

уграђени у објекту. На пример затварање противпожарних врата, отврање улазних или 
врата за евакуацију, промена притиска у лифтовским окнима, паљење пожарног светла, 
активирање централног система гашења пожара, активирање других локалних система за 
гашење пожара итд.  

Ручни противпожарни апарати су посебно обликоване посуде који садрже 
противпожарне материје у тој количини која омогућава да се уређај може преносити у 
рукама и истовремено гасити или локализовати пожар. Све материје се не могу гасити на 
исти начин и истим средствима стога је уведене четири класе противпожарних апарата: 
Класа А (папир, дрво), Класа Б (запаљиве течности), Класа Ц (електроопрема), Класа Д 
(остале запаљиве материје). Противпожарни апарати подлежу редовним сервисима на 
којима се мења материја у апарату и проверава рад механичких уређаја.83 

Правилна и редовна контрола Противпожарног система (ПП систем) се састоји од 
следећих активности:  

Да ли су све делови ПП система атестирани од стране надлежне организације?, 

Да ли се сви делови система и цео систем тестирају у законом предвиђеном року?, 

Да ли су материје и механизми ПП система атестирани?, 

Да ли су сва противпожарна врата и затварачи у радном стању?, 

Да ли су сва врата и затварачи заштићени од оштећења?, 

Да ли су сви топљиви делови врата и затварача на месту?, 

Да ли су аутоматски системи атестирани и контролисани?, 

Да ли су цеви, вентили и остали уређаји система редовно и професионално 
контролисани?, 

Да ли ручни ПП апарати су контролисани и атестирани?, 

Да ли се сви ручни ПП апарати налазе на потребним местима и дали су доступни?, 

Да ли је особље редовно тренирано, да ли вежбе сврсисходне а не само формалне и 
да ли су знања која поседују употребљива?, 

Да ли је локална противпожарна јединица у комуникацији са особљем објекта и да 
ли је упозната са објектом како би правилно поступила у случају потребе?. 

Елементи објекта и поступање у случају пожара. Сваки део објекта у случају 
пожара реагује различито у зависности од намене, геометрије, материјала од којих је 
направљен, система ПП заштите у њему итд. Међутим, поједини делови објекта имају 
посебан значај па се морају одржавати увек у прописаном стању (незакрчени стварима и 
опремом, осветљени, са вратима и прозорима који функционишу, са исправном 
заштитном оградом итд.). Међу просторијама од посебне важности издвајају се:84 

Ходници и коридори. Морају бити чисти од ствари и предмета који могу да спрече 
пролаз или да горе, морају бити прописно маркирани и означени, подне површине чисте и 
са материјалима који се не клизају, заштитна ограда мора бити поуздана и сигурна, све 
подне површине ако су оштећене морају бити поправљене, све промене правца кретања и 
нивоа пода морају бити правовемено сигнализиране, да имају довољно простора за пролаз 
људства са опремом итд. 

                                                
83 Детаљније у: Wagner, D., (1996) Fire Protection : A Guide for Facility Managers, The Fairmont Press. 
84 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier; FIFA (2004) 
Safety Regulations, Zurich; FIFA (2011) FIFA Stadium Safety and Security Regulations, Zurich; Department for Culture, Media 
and Sport (2008) Guide to Safety at Sports Grounds, London. 
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Зидни и подни отвори. Захтевају да буду одржавани прописно и према пројекту. 
Зидни отвори морају да имају застакљење а ако се отварају да то заиста и може да се 
учини. Отвори у поду морају бити према пројекту, у функцији, никако не смеју бити 
уклоњени, морају бити ограђени, и морају бити на прописан начин означени. 

Степенице и степеништа. Једини начин евакуације корисника у случају пожара из 
објекта је степениште. Како пожар избија по правилу изненада степеништа морају бити 
увек проходна, незакрчена, са прописном оградом, са прописно обрађеним подним 
површинама, са прозорима и вратима која функционишу итд.  

Евакуација људства из објекта. У случају пожара лифтови и други механички 
уређаји се не могу користити за евакуацију осим у посебним случајевима. Стога је 
потребно степеништа, сва улазна врата и сва врата на секторима и етажама одржавати у 
исправном стању. Активности подразумевају следеће: 

Сви излази морају бити означени, осветљени паник расветом и незакрчени, 

Сви знаци којима се усмеравају људи морају бити на месту, у функцији и јасни, 

Сва степеништа која се користе за евакуацију не требају да се користе за друге 
намене и морају бити посебно и јасно означена, 
Сви знаци за евакуацију морају бити у складу са прописима, 
Сва врата за евакуацију морају се отварати напоље, 
Сви излази не смеју бити затворени или закрчеи возилима или предметима, 
Из сваке просторије у објекту пожељно је да постоје најмање два правца евакуације, 
Број праваца евакуације расте са бројем корисника који се јеновремено могу наћи у 
објекту, 
Сва степеништа морају имати у складу са прописима отпорност на пожар, 

Нагиб свих рампи мора бити у складу са прописима, 
Сва стакла без оквира и отвора која се налазе на објекту морају бити у складу са 
одговарајућим нивоом ПП заштите. 
Излазна врата. Врата морају да испуњавају оређене стандарде и прописе и њихова 

улога је да у критичном тренутку функционишу беспрекорно. Да би тако било у случају 
акцидента потребно је испунити следеће: 

Тип и конструкција врата мора одговарати прописима за врсту објекта и опасност од 
пожара, 
Отвори који могу да служе ка оправци евакуације морају бити заштићени од 
запречавања и сметњи, 

Врата се увек отварају према напољу, 
Сва клатна, клизна или роло врата не могу бити узета у план као правци евакуације, 
Опрема у случају пожара мора функционисати у складу са прописима, 
Све баријере и упозорења која служе у функцији врата морају бити у функцији. 

Електросистеми у објекту. Ови системи напају али и контролишу правилан рад 
објекта. Стога је неопходно да се редовно контролишу и одржавају. Такве активности 
подразмевају следеће: 

Сви системи морају бити правилно уземљени, 

Сви уређаји  који се користе у објекту морају бити правилно уземљени, 

Сви продужни каблови морају имати уземљење, 
Да се спроводе забране коришћења појединих апарата и уређаја, 
Сви струјни кругови морају бити заштићени заштитним прекидачем, 

Сви каблови и утичнице морају бити сигурни и неоштећени, 
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Сви слободни каблови морају бити заштићени од оштећења и прекида, 
Утичнице на опасним местима морају бити заштићене,  
Корисници су обавезни да известе о свим проблемима у раду, итд. 

Гориве материје. У сваком објекту као део процеса рада или сировине се налазе 
материје које су лакозапаљиве. Стога управник објекта мора бити свестан опасности које 
долазе од неправилног руковања и мера које је потребно спроводити како би се смањила 
или у потпуности уконила опасност од пожара. Најважније мере су следеће: 

Сав лакозапаљиви материјал складиштити у за то прописаним судовима на законом 
прописан начин, 

Сви прикључци на инсталације којима се транспортују лакозапаљиве течности 
морају бити исправне и прописане, 
Сви контејнери морају бити уземљени ради заштите од статичког електрицитета, 
Контејнери у којима су складиштене опасне и лакозапаљиве материје морају се 
након употребе депоновати на прописан начин,  

Све просторије у којима се складиште лакозапаљиве материје морају бити прописно 
обезбеђене,  
Приручник за поступање у случају пожара. Овим приручником се упознају сви 

корисници објекта са основним радњама по којима морају да поступају у случају да се 
нађу унутар објекта у време појаве пожара.  

10.08. ПРЕТЊА БОМБОМ 

Према искуствима из праксе бомбе које се користе у сврху терористичког напада и 
претњи изгледају то више као предмети из свакодневног живота. Такође, појава бомбе са 
сврхом претње или напада која личи на класично војно средство је скоро немогућа. Њене 
особине су ограничене вештином и средствима са којим располаже њен творац. Стога је 
правовремена идентификација бомбе у објекту веома отежана.  

Начини на који се рализује претња бомбом су разноврсни. Уобичајено је да се након 
постављања бомбе позове лице које управља објектом и да се саопшти информација о 
њеном постојању или да се без обавештења бомба детонира са наношењем људских 
жртава и материјалне штете. Имајући у виду обим штете и опасности које могу настати 
претња бомбом мора бити узета веома озбиљно како у процесу планирања и редовног 
обезбеђења објекта тако и у случају сазнања о њеном стварном или евентуланом 
постојању.  

Планирање за претњу бомбом обухвата неколико главних активности: смањење 
активности у објекту, идентификација зона које могу бити нападнуте и оштећене, 
лимитирање времена на потрази за бомбом, уливати поверење у особље објекта својим 
знањем и професионалним односом. На тај начин се смањује паника која је један од 
главних циљева бомбаша. стога је неопходно припремити план по коме се поступа у 
случају опасности ове врсте.85 

Смањење опасности од претње бомбом се усмерева у два правца деловања: План 
безбедности објекта и План понашања у случају инцидента са бомбом.  

План безбедности објекта даје смерније за заштиту имовине, корисника, и опреме 
у објекту ради спречавања неауторизованог улаза, приступа, оштећења, уношења 
предмета, саботаже или других активности које су супротне кућном реду у објекту.  

План инцидента у случају претње бомбом дефинише процедуре којих се морају 
придржавати особље и корисници објекта, дефиише ланац командовања тако да се 

                                                
85 Детаљније у: Reid, R.,(2005) Facility manager’s guide to security : protecting your assets, Fairmont Press. 

 158 

инцидентом спроведе са што мање последица. При томе треба користити све расположиве 
ресурсе у друштву и придржавати е свих прописа који регулишу ову област.  

Мере обезбеђења против претњи бомбом.  

Ове мере се настављају на пакет мера који се примењују у поступку редовног 
обезбеђења објекта. У основном подразумевају следеће активности:  

Обликовање објекта. Паркинг за возила препоручљиво је да буде удаљен што више 
од објекта, да не постоје на парцели места која су у сенци, неосветљена, без физичког или 
видео надзора, да постоји ограда око границе парцеле или појединих зона, сва возила која 
улазе у двориште морају бити прописно пописана а возачи идентфиковани, возила 
обезбеђења и особља објекта требају да имају резервисана паркинг места која су најближа 
објекту, пакинг за посетиоце мора бити у зонама паркинга који је најдаљи од објекта итд. 

Партерно уређење. Треба да онемогући све зоне које су покривене зеленилом и без 
једноставне контроле. Сви декоративни елементи партера који се не користе треба дабуду 
уклоњени, сви предмети мобилијара н парцели морају да буду уклоњени. 

Обезбеђење. Уочљиве и увежбане патроле су најбољи начин одвраћања посебно ако 
су повезани са системом видео надзора и системом јављања неовлашћеног упада у 
контролисану зону.  

Улази у парцелу и улази у објекат. Сви улази морају бити опремљени са вртима 
која се контролишу изнутра, морају имати довољну заштиту усклађену према нивоу 
претње, конструкција врата мора бити у складу са важношћу објекта 

Заштита отвора у фасади објекта. Прозори су неопходни тако дасе морају 
обезбедити са уређајима адекватним висини и месту: пречкама, решеткама, заштитним 
панелима, металним затварачима итд. При тме се морају поштовати противпожарни и 
безбедносни прописи. 

Контрола приступа у објекат и зоне објекта. У објекту се увек мора знати ко се 
налази, зашто се налази, куда се креће, код кога долази итд. То је посао обезбеђења и мора 
се спроводити прописно и према процедурама. Поједини делови објекта могу имати 
додатну контролу.  

Безбедност поштанских пошиљки 

За потребе заштите од поштанских пошиљки са бомбом развијен је програм заштите. 
Он садржи мере за детекцију и мере за поступање у случају таквог инцидента и зависи од 
делатности објекта који му одређује рањивост. Садржи следеће елементе:86 

1. Анализирати рањивост објекта у зависности од активности у њему, 
2. Одредити лице и заменика који управља приспелом поштом, 

3. Устанивити директне линије обавештења између лица и управе, 
4. Развити процедуре контроле и инспекције приспеле поште, 
5. Развити процедуре у руковању приселим пошиљкама, 
6. Развити процедуре верификације за проверу састава сумњивих пошиљки, 

7. Одредити изолациону собу у којима се чувају сумњиве пошиљке, 
8. Прибавити излолован контејнер за сумњиве пошиљке, 
9. Обавити тенинг за особље које рукује и контролише приспелу пошту, 
10. Спроводити ненајављене тестове рада особља. 
Мотивација за овакав напад се налази у активности која се спроводи у објекту, 

особљу запосленом у објекту, бившим упосленим, евентуални сведоци итд. стога је 
неопходно правилно и редовно пратити све догађаје који се дефинишу као битни а који су 
везани за особље, посетиоце и активности у објекту. 

                                                
86 Детаљније у: Gustin, J., (2010) Disaster & recovery planning : a guide for facility managers, 5th ed., London, str.97-99. 
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Тим који израђује план за заштиту од оваквог акцидента треба да укључи лица која 
обављају послове у објекту и специјалисте.  

Одговор на претњу бомбом 

Свака претња бомбом мора се узери озбиљно. Претња може бити достављена писано 
или телефоном.87 Одвија се у неколико корака:  

1. Евакуација свих лица у објекту моментално и потрага за бомбом,  

2. Евакуација појединих упослених док се не заврше отрага за бомбом,  

3. Нема евакуације лица из објекта већ се тражи бомба,  
4. Игнорисање претње (не препоручује се) већ је боље о кредибилности сваке претње 

судити индивидуално.  
Писана претња је доказ који можда може да садржи додатне информације о 

починиоцу те се мора са њим пажљиво руковати. Особа, која прими позив, мора да 
запише оно шта јој је саопштено дословно и од речи до речи.  

Претња телефоном може да садржи податке о месту звања али је важније ако је 
могуће прибавити у разговору следеће информације:  

Која врста бомбе је у питању?,  

Како изгледа?,  

Где је постављена?,  

Шта ће да проузрокује њену детонацију?,  

Многи невини ће бити повређени - зашто се то чини?,  

Како се зове лице или организација која преузима одговорност за овај чин?.  

Поступање у случају пријема сумњиве пошиљке 
У случају пријема сумљиве пошиљке потребно је испоштовати препоручену 

процедуру. Она се састоји у следећем: 
1. Лице које је приметило пошиљку без повратне адресе, оштећеног омота, или 
чудног мириса итд да одмах извести координатора, 
2. Координатор је дужан да изврши евакуацију дела или целокупног објекта и да 
обавести их о природи пошиљке и месту на које треба да се евакуишу, 
3. Поставити сумњиву пошиљку у за то предвиђен ојачан контејенер у изолованој 
соби, 

4. Забележити и снимити све расположиве информације са свих страна пошиљке, 
5. Информисати управу да је сумњива пошиљка откривена и какве су активности 
спроводене, 
6. Контактирати полицију и поштанску службу и пружити им потребне информације 
и сачетаки да предузму потребне активности. 

10.09. АНАЛИЗА РАЊИВОСТИ ОБЈЕКТА 

Анализа рањивости објекта обухвата: објекат, активности у објекту, запослене, 
кориснике и власнике.88 Основна група питања се састоји у следећем:  

                                                
87 Детаљније у: Beach M., (2010) Disaster preparedness and management, F. A. Davis Company; Gustin, J., (2007) Safety 
management : a guide for facility managers, CRC Press. 
88 Детаљније у: Lewis, B., (2003) The facility manager’s emergency preparedness handbook, Amacom; Maiwald E., Sieglein 
W., (2002) Security Planning & Disaster Recovery, McGraw-Hill/Osborne; Pinkowski J., (Ed.) (2008) Disaster management 
handbook, Taylor & Francis. 
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Да ли компанија се бави производњом или активностима које су повезане са 
наношењем штете некој групи грађана, региону или држави? 
Да ли је власник/компација одбила да сарађује у последње две године са компанијом 
или лицем које је повезано са неком од терористичких организација? 

Да ли компанија/власник има удела у производњи или промету оружја? 

Да ли компанија подржава групе које могу бити предмет терористичког напада? 

Да ли је власник/компанија направила неки јавни наступ у коме осуђује или нпада 
неку од терористичких организација? 
Да ли је неки садашњи или претходни упослени претио наиљем према некој од 
терористичких групација? 
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Поглавље 10: Илустрације: 

 

Слика 01: Понашање објекта током земљотреса. 
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Слика 02: Пример плана евакуације из објекта. 
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Слика 03: Плакат упозорења за сумњиву поштанску пошиљку. 
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Поглавље 10: Порекло илустрација: 

Слика 01: Аутор према Gustin, J., (2010) Disaster & recovery planning : a guide for facility 
managers, CRC Press. 

Слика 01, 02, 03: Gustin, J., (2010) Disaster & recovery planning : a guide for facility 
managers, CRC Press. 

Поглавље 10: Речник термина и појмова: 

Катастрофа Низ несрећних догађаја који имају последице на појединца, 
друштво или имовину. 

Магнитуда Експериментално одређена мера за јачину земљотреса. 
Конструкциони 

колапси 
Рушење конструкције објекта. 

Ликвефикација тла Појава када услед трешења тла, водом засићени грануларни 
материјал привремено изгуби чврстоћу и почне да се 
понаша као течност. 

Клизишта стеновита или растресита стенска маса одвојена од подлоге 
која под утицајем гравитације клизи низ падину. 

Биоклиматско 
обликовање 

Обликовање објекта којим се смањује потрошња енергије 
током експлоатације објекта. 

Соларно  
обликовање 

Облковање објекта којим се смањује прегревање објетка 
током топлих дана и користи топлота сунчеве енергије за 
загревање објетка током хладних дана. 

Конфликти Сукоби 

Детекција пожара Откривање пожара 
Дојава пожара Систем информација и система којим се на одређено место 

преноси информација о дојави пожара. 
Евакуација Организовано извођење људи из објекта или одређене зоне 

у којој постоји потенцијална или стварна опасност по њих. 

Поглавље 10: Питања за проверу знања: 

[01]. Наброј најмање три опасности природног порекла. 

[02]. Наброј најмање три опасности изазване људским деловањем. 

[03]. Наброј најмање три врсте оштећења од земљотреса на објекту и тлу под објектом. 

[04]. Наброј две врсте штета које настају као последица дејства олуја на објекте. 

[05]. Наброј најмање три принципа „климатски сензитивног обликовања зграде“. 
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11. ПОГЛАВЉЕ: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА 

Поглавље 11. Основни појмови: 

Инспекција објекта Одржавање механичких система 
Одржавње објекта Одржавње електриних система 
Приоритети у одржавању објекта Одржавње вентилације 
Врсте одржавања Одржавње осветљења 
Bathtub крива Одражавање лифотави ескалатора 

Поглавље 11. Циљеви поглавља: 
Циљ поглавља је савладавање значаја редовног и правилног одржавања објекта и 

утицаја на правилан рад објекта, безбедност корисника, смањење трошкова у 
експлоатацији. Анализирају се начини избора и приоритети у одржавању објекта, 
прављење временског распореда активности на одржавању, анализирају се трошкови на 
одржавању објекта, одржавање осветљења и појединих система у објекту са становишта 
трошкова, безбедности корисника и квалитета микроклиме у објекту.  

Поглавље 11. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у целине: Сврха инспекције објекта, Одржавање објекта и 
Одржавање система у објекту.  

У првој целини се анализира начин и сврха инспекције објекта и сврха прикупљања 
података са објекта.  

У другој целини се анализира сврха одржавања објекта, извбор приоритета, начин 
израде временског плана рада на одржавању, анализи трошкова.  

У трећеј целини се анализирају појединачни системи и начини њиховог одржавања 
као што су механички, електро, вентилациони системи и системи осветљења.  
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11.01. СВРХА ИНСПЕКЦИЈЕ ОБЈЕКТА 

Сврха инспекције објекта је да се прикупе поуздани подаци о стању грађевине и 
инсталација како би се могле доносити правилне процене о потребним активностима на 
објекту. Активности могу да се односе на одржавање, замену или унапређење инсталација 
и система у објекту, доградњу или реконструкцију објекта или редовни преглед у циљу 
контроле рада објекта и система у њему. Многе активности на снимању објекта могу да се 
спроводе једновремено али се у сваком случају морају спроводити од стране надлежних и 
стручних лица и организација.  

Циљени прегледа објекта су следећи:89 [01] 

Да се припреме ажурни цртежи објекта и инсталација,  
Да се припреме цртежи свих измена током експлоатације, 
Да се припреми извештај о стању објекта, 
Да се припремио план рентирања објекта или дела објекта, 
Да се дају препоруке за поправку или конзервацију објекта, 
Да се планирају радови на унапређењу или усклађивању система са актуелним 

прописима, 
Да се припреме планови за поправку објекта након оштећења, 
Да се направе планови конструктивног или грађевинског унапређења објекта. 

11.02. ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА 

Редовно и правилно одржавање објекта омогућава његову експлоатацију у складу са 
предвиђеним планом, безбедну по кориснике, чува вредност капитала који је уложен у 
објекат, и смањују трошкове потребне за одржавање. Објекат који се одржава спорије 
губи своју тржишну вредности од онога који се не одржава или непрофесионално 
одржава. Према British Standard BS 3811 дефиниција одржавања објекта је следећа: 
„Комбинација свих техничких и придружених административних активности, укључујући 
активности супервизије, са намером да се одржи објекат или ствар, или да се обнови, у 
стању у коме може да извршава своју захтевану функцију.“ 

Циљеви правилног одржавања објекта су следећи: 90 [02] 

Очување вредности објекта, 
Одржавање потпуне употребљивости објекта, 
Обезбеђење радног и животног окружења за његове кориснике, 
Смањење повреда и акцидената током коришћења објекта, 
Одржавање доброг изгледа објекта, 
Извршавање преузетих обавеза према власнику или закупцима, 
Продужења века трајања објекта, 
Испуњавање обавеза према осигурању, 
Испуњавање гаранција према објекту. 
Основни критеријуми који утичу на одлуку да ли и у којој мери да се спроводи 

радови на одржавању су: трошкови одржавања, старост објекта, грађевинско стање 
објекта, расположивост адекватних ресурса, хитност потребних мера, будућа намена 
објекта, социолошки утицаји.91 

                                                
89 Детаљније у: Noy, E., (2005) Building surveys and reports, Blackwell Publishing, London, str. 23-24. 
90 Детаљније у: Wiggins, J., (2010) Facilities manager’s desk reference, Blackwell Publishing, London, str. 314-326. 
91 Детаљније у: Noy, E., (2005) Building surveys and reports, Blackwell Publishing; Swallow, P., Chanter, B., (2007) Building 
maintenance management, Blackwell. 
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Приоритети у одржавању објекта 
Приоритет у редоследу активности на одржавању објекта имају следећи послови:  

Којима се обезбеђује здравље и сугурност корисника,  
Којима се обезбеђују потребни радни услови,  

Којима се обезбеђују услови ефикасности у коришћењу објекта,  
Радови на одржавању инталација,  
Радови на одржавању угрожених делова објекта,  
Радови на одржавању објеката и инсталација на парцели. 

Политика одржавања објекта 

Основни циљ свих актовности треба да буде очување постојеће вредности објекта.  
Политика одржавања објекта треба да испуни следеће циљеве: [03] 

Дефинише организацони концепт очувања вредности објекта,  
Покаже како активности и опрема могу да допринесу пословној слици и 

професионалном угледу особља,  
Одражавају како доприноси очувању основног функционисања објекта,  
Одражавају став компаније прева својим законским и облигационим обавезама.  

Врсте одржавања објекта 
Одржавање према циљу92 на који се односи и начину на који се спроводи одржавање 

објекта се може сврстати у неколико категорија: [04] 

1. Планско одржавање: одржавање планирано и спроведено као унапред смишљена 
активност према усвојеном плану. 

2. Превентивно одржавање: одржавање спроведено у одређеним интервалима, 
према прописаним критеријумима са намером да се смањи могућност квара или застоја у 
раду објекта. 

3. Одржавање ради очувања стања: активности које се спроводе према потреби 
констатованој у некој од инспекција објекта или опреме. 

4. Текуће одржавање: одржавање које се спроводи без заустављања рада објекта или 
система. 

5. Корективно одржавање: спроводи се након застоја у раду или квара. 
6. Одржавање ради повећања поузданости: након утврђивања задатака корективне 

интевенције на повећању поузданости рада појеиних делова објекта или система. 
7. Хитно одржавање: активности које се хитно спроводе као би се избегле озбиљне 

последице, обично након акцидента.  
8. Одржавање након слома: служе како би се поново успоставио рад објекта или 

дела у стању у коме је пројектован или је био пре слома. 
9. Одржавање са фиксним трошковима: активности које се спроводе док се не 

попуни за то унапред дефинисан буџет. 

Програми одржавања објекта 

Програм одржавања објекта се спроводи у складу са потребама објекта и система 
који су уграђени у њему. Спроводе га особље објекта или ангажовани специјалисти.  

Временски распоред програма одржавања за спортски објекат се распоређује на 
основу календарског распореда:  
                                                
92 Детањљније у: Swallow, P., Chanter, B., (2007) Building maintenance management, Blackwell. 
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Дневно: противпожарана и улазна врата, подови, плафони, 

Седмично: трава на зеленим површинама, инсталације водовода, атмосферске 
канализације, 

Месечно: Опрема и арматуре у санитарним чворовима, 
Тромесечно: Сливови и одводи (чишћење од лишћа и крхотина), 
Шестомесечно: ограде, капије, објекти обезбеђења, 
Годишње: прозори, светларници, обележавање паркинг места, 
Двогодишње: Промена опреме у кухињи, чишћење цевовода кишне канализације, 
Петогодишње: Преуређење дворишта, промена подних застора, опрема за јавну 

расвету, 
Десетогодишње: Замена дотрајалих и оштећених делова крова, поновни застор 

паркинга, 
Двадесетпетогодишње: Асвалтирање саобраћајница. 

Контрола и бележење спроведених радова на одржавању 
Одржавање објекта је део законске обавезе власника или закупца објекта као и део 

уговорних обавеза. Стога сви радови који се изводе морају бити евидентирани а све 
промене које су извршене на објекту документоване а цртежи стања објетка ажурирани.  

Ефективни век коришћења материјала и објекта 

Ефективни век коришћења објекта је период коришћења материјала или објекта је 
период до када је безбедно коришћење појединих материјала или елемената објекта.93 Он 
зависи од квалитета грађевинских материјала који су коришћени у објекту, начина 
уградње и начина одржавања. Ипак и поред свих прописних процедура сваки елемент 
објекта има ограничен век употребе. Пракса нас учи да се предмет најчешће замени пре 
истека рока употребе. [05] 

Табела 01. Век употребе појединих елемената и материјала објекта. 

Елемент објекта очекивани век 
Темељи < 80 
Одводи < 80 

Фасадни зидови < 80 
Зид завеса < 40 

Прозорски оквири < 40 
Застакљивање < 20 

Керамички кров < 40 
Салонитни покривач < 40 
Спуштени плафон < 40 

Електроразвод < 40 
Електричне прикључнице и прекидачи < 40 

Систем вентилације < 40 
Цевоводи за воду  < 40 
Расхладни уређаји < 20 

Лифтови < 40 

Bathtub крива 

Ова крива је резултат дијаграма којим се илуструје кретање трошкова на изградњи и 
одржавању објекта током времена.94 Прву фазу каратеришу високи трошкови услед 
набавке објекта и потом пад трошкова. Другу фазу карактерише низак ниво трошкова 
                                                
93 Детаљније у: Wiggins, J., (2010) Facilities manager’s desk reference, Blackwell Publishing, London; Swallow, P., Chanter, 
B., (2007) Building maintenance management, Blackwell. 
94 Детаљније у: Wiggins, J., (2010) Facilities manager’s desk reference, Blackwell Publishing, London 



 169 

током времена. Трећа фаза настаје када почну обимне поправке које подижу ниво 
трошкова све док трошкови не постану толико високи да је потребно део заменити новим.  

11.03. ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА У ОБЈЕКТУ 

Механички и електрични системи  

Лице које управља спортским објектом потребно је да познаје основе и принципе 
одржавања инсталација јаке и слабе струје у објекту, мада је то првенствено посао за 
школоване и лиценциране стручњаке. Према светским искуствима у одржавању сложеног 
система као што је спортски објекат потребно је познавање око 130 разноразних 
дисциплина. Сврха одржавања ове групе инсталација у објекту је смањење ризика од 
квара и повреде и одржавање функционисања са минималним прекидима у раду објекта.  

Расходи од коришћења инсталација имају веома велико учешће у укупним 
трошковима функционисања објекта. Према западним искуствима оне износе 30% од 
капиталних трошкова и 50% од оперативних трошкова објекта. У појединим делатностима 
(медицина) ти трошкови расту на 80% од оперативних трошкова. Стога сви кварови који 
су проузроковани у инсталацијама траже стручно особље и прилично велике трошкове за 
набавку материјала. Ако се посматрају светска искуства око 50% од грађевинских кварова 
на објекту је проузроковано због грешака у пројектовању и извођењу. Такође, 45% свих 
жалби на рад инстлација у објектима се односи на питања пројектовања и извођења. 
Поред наведених података, који се односе на очигледне кварове, постоје и застоји и 
успорења рада појединих инсталација, који се веома тешко детектују и који проузоркују 
смањење експлоатације објекта. Стога је пажљиво и професионално одржавање 
инсталација предуслов за правилно функционисање објекта који је поверен на 
управљање.95 

Систем грејања, вентилације, и кондиционирање ваздуха се састоји од радијатора, 
конвектора, подних система, радијаторских система, јединица за загревање ваздуха и 
бојлера. Систем увлачи ваздух споља и избације ваздух из објекта. Овим системом се 
постиже контрола над микроклимом у објекту кроз управљање температуром, влажношћу, 
присуством кисеоника и саставом ваздуха. При анализи рада овог система потребно је 
утврдити неколико основних чињеница:  

1. Ниво буке који производи систем током рада,  
2. Термални комфор у објекту,  
3. Адекватна природна и вештачка вентилација.  
Директно грејање се заснива на испоруци топлоте директно са места где се 

производи. Индиректно грејање користи медијум којим се преноси топлота од места где се 
производи до места коме се испоручује и може да функционише на три групе темературе:  

1. Ниске температуре (до 1000°Ц),  

2. Средње темерпатуре (од 1000° до 1200°Ц),  

3. Високе температуре (преко 1200°Ц).  

Као медијум се може користи вода или вода у комбинацији са хемиклијама које 
спуштају тачку мржњења воде.  

Грејачи ваздуха се заснивају на испоруци угрејаног ваздуха из централне јединице на 
место коме је потребан. Могу бити уградни или слободностојећи. Погони су за грејање 
просторија са великом висином и површином.  

Радијатори функционишу путем загревања ваздуха около и потом конвекције али не 
и радијацијом топлоте. Имају ниску стопу ефикасности, малу стопу термалног одговора. 

                                                
95 Детаљније у: Swallow, P., Chanter, B., (2007) Building maintenance management, Blackwell. 

 170 

Међутим захваљујући малој запремини користе се веома често за загревање малих 
просторија.  

Подно грејање је погодно за јавне просторе и обезбеђује потребну температуру у 
зони у којој се налазе корисници простора док су више зоне, које се не користе, мање 
грејане. Може се заснивати на довођењу угрејаног ваздуха или медијума попут воде. 
Уколико има ваздух као средство загревања овакав систем захтева цевоводе којим се 
доводи и одводи ваздух из просторије. Уколико се користи као медијум вода она мора 
имати нижу температуру него за радијаторе и спроводи се кроз систем претходно 
уграђених цеви испод завршне облоге пода.  

Одржавање вентилације 

Вентилација функционише по принципу кретања ваздуха услед различите 
температуре. Може се заснивати на природном или вештачком току. Количина ваздуха 
која се изводи из објекта мора одговарати количини ваздуха која се уводи у објекат да не 
би долазило до подпритиска или надпритиска у објекту. Вентилација је пожељно да има 
систем контроле нивоа кисеоника у ваздуху тако да уколико је потребно додаје 
недостајућу количину у ваздух који се убацује у објекат. Такође, неопходно је да постоје 
уређаји који уклањају дувански дим и остале загађиваче из ваздуха који се убацује. Стога 
је неопходно да се цео систем вентилације помно и предано одржава. Број промена 
ваздуха у просторији је регулисан прописима и стандардима и зависи од намене 
просторије, броја корисника, активности итд. У појединим земљама минимална просечна 
стопа приноса ваздуха у просторију је 8 литара/секунди/особи а за поједине делатности 
расте до 32 л/сек/особи.  

Светски нормативи захтевају следеће количине:  
1. Канцеларије: 4-6 промена ваздуха на сат,  
2. Ресторанске кухиње: 20-60 промена ваздуха на сат,  
3. Банкарски шалтери: 6 промена на сат.96 

Релативна влажност ваздуха је процентуално засићење ваздуха воденом паром 
упоређено са максималном количином коју може да садржи ваздух на тој температури. 
Тако да повећање температуре ваздуха повећава количину водене паре коју једновремено 
може да садржи у јединици запремине. Према искуству радна темература од 21°Ц треба да 
има релативну влажност 40-65%. [09] 

Одржавање осветљења 
Ниво осветљаја у просторији зависи од низа захтева као што су делатност у 

просторији која се осветљава, контраст између радне поврине и околине, потребна 
прецизност у раду, врста радне операције која се обавља итд. [10] 

                                                
96 Детаљније у: Wiggins, J., (2010) Facilities manager’s desk reference, Blackwell Publishing, London; Swallow, P., Chanter, 
B., (2007) Building maintenance management, Blackwell. 
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Табела 02. Препоруке нивоа осветљаја у Великој Британији: 

Активност/ локација Осветљај (лукса) Индекс бљеска 
(максималан) 

Седење (уопштено) 250 25 
Седење (прецизно) 1000 22 
Компјутерска соба 300 16 
Лабораторија 500 16 
Предавања 300 16 
Канцеларије (опште) 500 19 
Канцеларије (цртање) 750 16 
Јавни барови 150 22 
Продавнице / супермаркети 500 22 
Ресторани 100 22 
Кућа 50 (спаваћа соба)  

300 (кухиња, радна 
соба) 

/ 

Одржавање лифтова и ескалатора 
Лифтови захтевају редовну и поуздану бригу и одржавање. Њихово одржавање се 

препушта уговором фирми која има квалификоване и лиценциране особе и која има 
посебну дозволу за рад на тим пословима. Прописи и стандарди на одређеном простору 
дефинишу број, брзину и врсту лифтова у зависности од броја спратова и намене објекта.  

У савременом друштву лифтови постају неопходан стандард са којим се сваки 
објекат такмичи за кориснике. У пракси препорука је: 1 лифт на етири спрата објекта, 
највећа удаљеност од лифта 45 или 50 метара, површина пода лифта минимум 1 м2 по 
особи. Брзина лифта која је потребна зависи од намене објекта и корисника.97  

Табела 03. Прописане брзине лифта у зависности од намене објекта. 

Врста превоза Број спратова Препоручена безина 
(м/с) 

Роба  0,2-1,0 
Људи < 4 спрата 0,3-0,8 

 4-6 спратова 0,8-1,2 
 6-9 спратова 1,2-1,5 
 9-15 спратова 5,0-7,0 

 Лифт је сложен механизам који се састоји од великог броја елемената који морају 
бити уредно и пажљиво одржавани: електромотор, челична ужад, противтег, вучна 
опрема.  

Лифтовка кућица је по правилу спештена изнад лифтовског окна. Приликом 
контроле потребно је извршити увид у неколико битних елемената:  

1. Да ли просторија добро вентилисана,  
2. Да има обезбеђење од неовлашћеног приступа,  
3. Да ле прописно осветљена,  
4. Да је машинерија обезбеђена и учвршћена,  
5. Радна темература је од 10-40°Ц,  

6. Просторија се редовно чисти,  

7. Све подне, зидне и плафонске површине су обрађене на адекватан начин. 
 

                                                
97 Детаљније у: Wiggins, J., (2010) Facilities manager’s desk reference, Blackwell Publishing, London; Swallow, P., Chanter, 
B., (2007) Building maintenance management, Blackwell. 

 172 

Поглавље 11: Илустрације: 

 

Слика 01: План инспекције објекта 

 

Слика 02: Bathtub крива одржавања 
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Поглавље 11: Порекло илустрација: 

Слика 01, 02: Аутор  

Поглавље 11: Речник термина и појмова: 

Инспекција објекта Активности ради прикупљања података о одређеном делу 
или целини објекта. 

Политика одржавања 
објекта 

Скуп мера и стандарда који одређују начин и термински план 
одржавања објекта. 

Bathtub крива Крива која је резултат дијаграма којим се илуструје кретање 
трошкова на изградњи и одржавању објекта током времена 

Век употребе Прописани или искуствени временки период поузданог рада 
или коришћења уређаја, објекта или материјала. 

Лифтовска кућица Завршни део лифотвског окна у коме се налазе уређаји за 
покретање и управљање лифтом. 

 

Поглавље 11: Питања за проверу знања: 

[01]. Који је циљ прегледа објекта? 

[02]. Наброј најмање три циља правилног одржавања објекта? 

[03]. Наброј најмање три циља која треба да испуни Политика одржавања објекта? 

[04]. Наброј најмање три врсте одржавања објекта? 

[05]. Шта је то век употребе материјала или објекта? 
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12. ПОГЛАВЉЕ: ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ОБЈЕКТОМ 

Поглавље 12. Основни појмови: 

Одрживо управљање објектом Енергија ветра 
Смањење потрошње енергије Сунчева енергија 
Смањење потрошње електроенергије Производња ел. енергије 
Повећање енергетске ефикасности Геотермална енергија 
Рефлектори на спортском терену Смањење отпада 
Унутрашње осветљење Употреба рециклирајућих материјала 
Обновљиви извори енергије Спортски објекат и туризам 

Поглавље 12. Циљеви поглавља: 

Циљ поглавља је савладавање основних појмова из области одрживог управљања 
објектом, смањењем губитака у енергији, смањењењу загађења животне средине, 
повећању енергетске ефикасности објекта, анализи појеидних потрошача енергије на 
објекту, основним појмовима о соларној и геотермалној енергији, важности употребе 
материјала који се могу рециклирати. Наредни циљ је савладавање важности везе између 
туризма и спортског објекта и међусобном утицају са циљем повећања продуктивности и 
профита као и анализи савремених тенденција и достигнућа у овој делатности.  

Поглавље 12. Резиме поглавља: 

Поглавље је подељено у следеће целине: Сврха и значај одрживог управљања 
објектом и Туризам и спортски објекат.  

У првом поглављу се анализирају методе смањења потрошње енергије за загревање 
објекта, смањења потрошње електричне енергије, анализи квалитета и потрошње 
унутрашњег осветљења објекта, употреби обновљивих извора енергије, коришћењу 
енергије ветра и соларној енергији за потребе производње електричне енергије, 
коришћењу геотермалне енергије и употреби материјала који се рециклирају.  

У другој целини се анализира веза између туризма и спортског објекта, значају 
квалитета везе и међусобни утицаји како на тероијском нивоу тако и на нивоу савремених 
примера добре праксе.  
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12.01. СВРХА И ЗНАЧАЈ ОДРЖИВОГ УПРАВЉАЊА ОБЈЕКТОМ 

Идеја одрживог управљања објектом се заснива на смањењу утицаја објекта на 
околину кроз смањену емисију гасова и топлоте који истовремено смањују потрошњу 
енергије и трошкове експлоатације објекта. На тај начин се умањују расходи уз позитиван 
однос према животној средини. Циљ свих активности је „нула емисије“ из објекта и „нула 
потрошње енергије“ што из јавних сервиса или из производних капацитета објекта.98 

Смањењење потрошње енергената у објекту се односи на смањење потрошње 
електроенергије, топлотне енергије за грејање, потрошњу пијаће воде, смањење 
продукције отпада, употребу материјала који могу да се рециклирају и коришћење објекта 
за производњу енергената потребних за функционисање објекта. [01] 

Електроенергија која се користи у спортском објекту служи за велики број 
функција. Стога је њена потрошња велика а трошкови које она производи значајно 
учествују у укупним трошковима објекта. У другом правцу се анализирају капацитети за 
производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра и соларних панела 
захваљујући величини објекта и површини његових кровних и фасадних равни. Испитују 
се системи који повезују производњу електричне енергије и коришћење топлотне 
енергије, која настаје у том процесу, за загревање прострорија. Свакако главни задатак 
треба да буде смањење утрошка енергије коришћењем саврмених средстава и уређаја.  

Смањење утрошка електричне енергије се заснива на деловању у више праваца: 
коршћењем светиљки које имају мању потрошњу уз исту ефикасност, увођењем 
савремених електромотора који троше мање енергије, одржавањем електросистема у 
објекту, увођењем савременог управљања просторијама и објектом уз искључење 
појединих просторија које се не користе итд.  

Повећање енергетске ефикасности објекта. Сваки објекат троши велике количине 
енергије за своје загревање односно одржавање микроклимата у објекту на нивоу који је у 
складу са активностима које се одвијају у њему. Уколико је објекат великих димензија 
потрошња енергената расте и повећава трошкове рада и функционисања објекта.  

Правилно управљање објектом треба да делује у следећим правцима:  
1. Смањење утрошка енергије,  
2. Примена обновљивих извора енергије, 
3. Примена система који троше мање енергената уз исту ефикасност. 
Смањење утрошка енерије за загревање простора се постиже активностима на 

смањењу губитака топлоте. Овај посао се заснива на увођењу савремених материјала за 
термичку изолацију, повећању термичке изолације зидова, подова, крова објекта, 
смањењу термичких губитака на прозорима и светларницима, увођењу савремених 
система за вентилацију и освежавање ваздуха у објекту итд.  

Повећање термичких особина зидова и плафона се заснива на додавању нових 
слојева термоизолације или уградњи нове фасаде. Фасада мора да испуњава савремене 
стандарде у погледу губитака енергије. Места губитка енергије из објекта је могуће 
утврдити помоћу термалне камере. Она кроз различите нијансе боје даје ниво губитака 
топлоте из објекта чиме се добија прецизна слика даљег деловања на смањењу термичких 
губитака.  

Рефлектори за спортске површине су велики потрошачи електричне енергије и код 
њих и најмање умањење производи велике уштеде. Стога је неопходно увек користити 
најефикаснију технику која је расположива при томе не губећи потребан ниво осветљаја 
који прописује важећа регулатива. 

                                                
98 Детаљније у: Sinopoli, J.,  (2010) Smart Building Systems for Architects, Owners, and Builders, Elsevier. 
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Унутрашње осветљење је, након рефлектора за спортски терен, наредни велики 
потрошач електричне енергије. Најефикасније је коришћење дневног светла у свим 
могућим ситуацијама што захтева посебно обликоване објекте.99 

У области вештачког осветљења, начини смањења утрошка електричне енергије 
треба да се заснивају на:  

1. Коришћењу нискоенергетских светиљки,  

2. Употреби сензора који реагују на покрет и пале светиљке,  
3. Сензорском гашењу светиљки у просторима у којима нема корисника.  
Осветљавање спољашњости објекта је још једна могућност за умањење трошкова 

коришћењем сијалица са које се пуне помоћу соларних ћелија.  
Грејање просторија је велики извор расхода у објекту. Смањењење трошкова се 

постиже деловањем на организацију и одликовање објекта како би се најправилније 
искористила сунчева топлота, која може да буде извор грејања и током зиме. Ако се 
пажљиво позиционирају места увођења и извођења ваздуха, затим термичка изолација 
правилно обликује долази се до основа за значајну уштеду.  

Коришћење обновљивих извора енергије подразумева стварање извора топлотне 
енергије на самом објекту или његовој околини. У зависности од особина и могућности 
локације бирају се и извори енергије. Они могу да користе различите врсте енергије: 
ветра, сунчеву енергију, воде, геотермалну енергију итд.  

Енергија ветра покреће роторе који даље покрећу генераторе електричне енергије 
који производену енергију, након система којим се прилагођава стандардима у мрежи, 
предају даље у елетросистем. У зависности од јачине и учесталости ветрова на локацији 
могуће је користити овакве системе. Процедура увођења оваквих система се одвија по 
законима и правилницима који се односе на ову област.100 

 Сунчева енергија која пада на кров и поједине фасаде спортског објекта садржи 
велики потенцијал. Он се може искористити на два начина:  

1. За производњу топле воде,  
2. За производњу електричне енергије.  
Уређаји за производњу електричне енергије могу да производе електричну енергију 

захваљујући фотонапонским ћелијама које могу да се постављају на крововима и 
фасадама објекта уколико су правилне орјентације. Према светским искуствима, овакви 
панели могу да произведу до 40% од укупних потреба једног спортског објекта. Према 
светским искуствима више од половине укупно потрошење електричне енергије одлази на 
операционе трошкове и администрацију. Са друге стране укупна потрошња спортских 
објеката у свету у односу на оне у земљи је знатно већа: на пример годишња потрошња 
електричне енергије Melbourne Cricket Ground у Аустрилији износи 4200Mwh/y уз 
годишњи број гледалаца од 2,93 милиона.101 

Геотермална енергија користи подземну температуру како би догревала или 
расхлађивала медијум на жељену или температуру што ближе жељеној. Као медијум се 
користи ваздух или вода. На пример, просечна жељена темература за пословни простор 
износи 20 до 22 °Ц а температура за гледаоце на трибинама износи 18 до 26 °Ц. Медијум 
који се користи за грејање након проласка кроз систем цевововода на одређеној дубини у 
тлу има темературу од 18°Ц тако да га је потребно догревати за преосталих 2-4°Ц или ако 
то темература медијма је задовљавајућа не треба га ни догревати.  

                                                
99 Детаљније у: Epstain, E., (2011) Environmental Engineering and Facilities Management, CRC Press; Haselbach L., (2010) 
The Engineering Guide to LEED-New Construction Sustainable Construction for Engineers, McGraw-Hill. 
100 Детаљније у: Epstain, E., (2011) Environmental Engineering and Facilities Management, CRC Press; Haselbach L., (2010) 
The Engineering Guide to LEED-New Construction Sustainable Construction for Engineers, McGraw-Hill. 
101 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier. 
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Смањење отпада и употреба материјала који се рециклирају. Анализа материјала 
који се користе не би требала само да се завршава на анализи односа цене и квалитета. 
Додатна вредност материјала је могућност његове рециклаже и поновне употребе. Тиме се 
смањују трошкови плаћања за депоновање и чување отпадног материјала. Истовремено се 
постиже очување природне средине. У појединим срединама се користе уређаји који из 
отпадне воде преузимају топлотну енергију и исту користе за потребе објекта. 

Дугорочна анализа трошкова. Свакако да системи за обновљиве изворе енергије 
имају веће почетне трошкове него што то имају класични системи за грејање.102 Уколико 
се погледају дугорочне уштеде у трошковима целокупна инвестиција се веома брзо 
отплаћује и након тога већ почиње да доноси добит. На пример, додатни трошкови за 
геотермалне инсталације се састоје од инстлација и уређаја док целокупна препостала 
инсталација је идентична као и код класичних решења. Не треба заборавити користи које 
се односе на очување квалитет животне средине. [02] 

12.02. ТУРИЗАМ И СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

Сваки велики спортски објекат доприноси општој слици града и региона у коме се 
налази, на позитиван или негативан начин. Поред привлачења туриста на спортске 
догађаје који се одвијају на стадиону велики број посетилаца долази да види сам објекат 
стадиона као архитектонско или техничко остварење. Поред тога, посетиоци повећавају 
туристичку посету свим осталим објектима у околини стадиона као што су хотели, 
мотели, ресторани па чак и музеји и галерије.  

Најважнији предуслов је да је објекат остварење у архитектонском и технолошком 
смислу вредно путовања и трошкова туриста. Слици у јавности помажу радио и 
телевизијске репортаже, натписи у новинама, флајери и разне врсте догађаја који се 
организују у објекту. Стога је концепт вишенаменског спортског објекта значајан за 
потребе одрживог пословања објекта и за његову слику у јавности.  

Спортски објекти нису више само места повремених збивања већ се треуде да имају 
преко целе недеље активности и да имају правилно распорежене активности током 
дневног распореда. Како су спортски објекти веома великих површина под својим кровом 
могу да приме велики број разноврсних садржаја тако да у планирању намена поједидних 
делова објекта треба водити рачуна да буду заступљене све делатности и што 
разноврсније. На пример, ресторани, кафеи, галерије, музеји, бутици, трговине 
специфичном робом итд. тако да се током целог дана и током целе недеље налази 
довољно разлога да се привуку посетиоци. Велико присуство посетилаца одржава слику у 
јавности објекта и помаже успешности пословања фирми које се налазе под кровом 
стадиона. Били они власници или закупци простора, њихов пословни успех је добра 
основа и помоћ за пословни успех спортског објекта као целине.103 

Главна тежња спортског објекта је да буде домаћин спортском клубу који има што 
боље резултате. На овај начин се привлаче посетиоци не само из града у коме се налази 
објекат већ из околине. Страни посетиоци спортског објекта, уколико се задржавају дуже 
у граду, користе услуге ноћења у хотелима и мотелима, услуге ресторана или продавница 
брзе хране, услуге продаје горива, цигарета, пића, кондиторских производа итд. На 
пример, стадион у Балтимору годишње генерише 1,6 милиона посетилаца од којих је 46% 
дошло из дестинација ван града, 24% ван зоне Washington DC. Више од 40% посетилаца 
комбинује утакмицу са осталим активностима у граду у коме се налази спортски догађај. 
Већина посетилаца ван Балтимора користе услуге угоститељства у околини стадиона. 

                                                
102 Детаљније у: Addington, М., Schodek, D. (2005) Smart Materials and New Technologies, Elsevier. 
103 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier; FIFA (2011) 
Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements, Zurich; UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums, 
Genève. 
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Иначе, треба рећи да је потрошња ван стадиона, уколико се практикује, више од 300% 
већа него сама потрошња везана за спортски догађај.  

Способност да се генерише секундарна поштрошња ван самог спортског догађаја је 
веома захтева и сложен посао. Она треба да буде усмерена на потрошњу у оквиру понуде 
на спортском објекту и потрошњу у пословима око стадиона. Стога је развијање синергије 
између спортског објекта и околних послова веома важан задатак. За велике спортске 
објекте тренутно важи назив „успавани џин“ што говори о потенцијалу који поседују 
овакви објекти.  

Као добар пример може се навести скоро сваки стадион у Енглеској и САД 
појединачно. На пример стадион Cardiff’s Millennium Stadium капацитета 72000 гледалаца 
је постао мотор развоја читавог града и региона Wales па се на њему одржавају, поред 
спортских такмичења, и музички концерти, трке итд. Мечеви у FA Купу су донео граду 25 
милиона фунти прихода и привукли посету од 500.000 гледалаца.  

Тако су English Tourist Board, the West Country Tourist Board of England и Wales 
Tourist Board усвојили политику везивања активности у туризму и спорту. 

У САД су промене наступиле истовремено тако је основан Indiana Sports Movement, 
а градови попут St Louis и Chicago у САД, Calgary у Канади и Melbourne у Аустралији су у 
потпуности променили своју политику у области туризма захваљујући значајним 
спортским објектима. Поред њих градови Sheffield (World Student Games), Barcelona 
(Olympic Games) и Vancouver (Commonwealth Games) су потпуно преобликовали своју 
туристичку понуду након поменутих спортских манифестација.104 

Главни мотивациони фактори за посету великим спортским објектима су следећа 
осећања: [03] 

Атмосфера спортског догађаја,  
Осећај прилике или догађаја,  
Евокација значајних спортских тренутака,  
Емоција према клубу или спортском подвигу појединца.  
Стога сви пратећи садржаји у великом спортском објекту треба да подржавају и 

чувају осећања која доводе посетиоце. Тако велики спортски клубови имају музејске 
поставке, организоване туристичке туре, „the sports hall of fame“ итд. На пример клубови 
попут Manchester United, Liverpool, Aston Villa, and Arsenal football club имају своје музеје. 
Даље, познати су Wimbledon Tennis Museum, Newmarket Horse Racing Museum и British 
Golf Museum. 

Поједини стадиони имају, поред наведених садржаја, имају просторе за забаву 
фанова и навијача пре утакмице али и у времену ван спортских дешавања. Подаци говоре 
да „кућа славних“ годишње привуку око 150.000 посетилаца.  

Нови видови културних туристичких садржаја на спортским објектима су 
интерактивне туристичке туре и музеји. Интерактивне туре по разнородним садржајима у 
објекту стадиона, све више постају стандардни део понуде. Такође, све учесталија пракса 
је да се отварају аутлети у великим расположивом просторима у спортским објектима. 
Нови музеј у оквиру Melbourne Cricket Ground је заменио пет засебних целина као што су 
музеј, кућа славних, изложбе о клубу итд. Оформљен је на површини од 5.000 м2 и 
повезан је са забавним комплексом. [04] 

Посматрајући земљу порекла посетилаца велики потенцијал се налази у посетиоцима 
из дијаспоре. Бенфику у Португалу годишње посети 30.000 посетилаца из дијаспоре. 
Стадион и Музеј Croke Park у Даблину је средишње место посете скоро свих туристичких 
тура у граду. 

                                                
104 Детаљније у: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, Elsevier. 
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Утицаји који повећавају или смањују секундарну потрошњу корисника у спортском 
објекту и око објекта могу се сврстати у четири основне категорије: [05] 

Квалитет локације,  
Прилив корисника,  
Природа-организација-структура спортског клуба,  
Атрактивност спорта који се одвија у објекту.  
Иновације које се тренутно испитују и уводе се заснивају на организацији догађаја 

који се одвијају пре меча, затим „Фан фестивала“, и мултимедијалних представа које се 
нуде посетиоцима. Свакако, став који се заснива на промишљеној иновацији и 
истраживању мора бити основа сваког успешног руковођења спортским објектом. 



 181 

Поглавље 12: Илустрације: 

 

 

Слика 01: Вентилација, заштита од ветра, заштита од кише, положај соларних панела на 
спортском објекту. 

 

Слика 02:Систем за производњу електричне енергије путем фотонапонских ћелија. 
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Слика 03: Систем за прикупљање кишнице са кровова стадиона Telstra Stadiona u Sidneju. 
Autor: HOK Sport Architects. 

 

Слика 04: Активности везане за спортске догађаје.  
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Поглавље 12: Порекло илустрација: 

Слика 01: Geraint J., Sheard R., Vickery B., (2007) STADIA: A Design and Development Guide, 
Elsevier. 

Слика 02, 03, 04: UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums, Genève. 

Поглавље 12: Речник термина и појмова: 

Обновљиви 
извори енергије 

Производња енергије помоћу уређаја које покреће ветар, вода, 
плима и осека, геотермална топлина, подземне воде итд. 

Енергија ветра Енергија која се добија помоћу уређаја које покреће ветар. 
Сунчана енергија Енергија, електро или топлотна, која се добија помоћу панела 

које загрева топлота сунца. 
Геотермална 

енергија 
Енергија којасе добија примопредајом вишка енергије тлу или 
преузимањем енергије из тла. 

Рециклирање Поновна прерада и коришћење материјала 
Мотивациони 

фактор 
Догађаји или стимуланси који поспешују реакцију корисника у 
правцу који је потребан. 

Секундарна 
потрошња  

Потрошња корисника у осталим услужним или трговинским 
делатностима у околини спортског објекта, који је примарни 
циљ њихове посете. 

 

Поглавље 12: Питања за проверу знања: 

[01]. Наброј најмање три елемента објекта на која се односи смањење потрошње енергије? 

[02]. Да ли су дугорочно исплативи системи са обновљивим изворима енергије? 

[03]. Наброј најмање два мотивациона фактора гледаоца за посету спортском објекту? 

[04]. Који су нови видови туристичких садржаја на спортском објекту? 

[05]. Наброј најмање три утицаја на секундарну потрошњу гледалаца у спортском објекту? 
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(празна страна) 
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