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Поред већ предвиђених радова у првој фази реконструкције који обухватају санацију
источне и западне трибине те реконструкцију свлачионица и градњу мокрих чворова и
осталих потребних просторија, мораће се извести и додатни радови како би стадион
задовољио критеријуме UEFA.

Пројектом реконструкције стадиона предвиђено је да испод сјеверне и јужне трибине
буду изграђене двије амбуланте за гледаоце, али пошто у првој фази радова није
предвиђена изградња ових трибина, потребно је обезбиједити једну просторију испод
постојеће источне трибине и адекватно је опремити као амбуланту за прву помоћ
гледаоцима.

Садашње освјетљење не задовољава критеријуме UEFA, па је потребно извршити
реконструкцију рефлектора како би се повећао ниво освијетљености терена на
минималних 1500 лукса.

- Што се освјетљења тиче оно ће сигурно да задовољава захтјеве UEFA.
Размишљамо да против Лозане играмо у вечењем термину
казао је Ненад Драгојевић, директор Градског стадиона.

На стадиону мора бити постављен лед колор дисплеј димензија 6x4 метра на којем ће
бити исписан резултат утакмице и све остале потребне информације, а неопходно је
изградити и двије билетарнице за продају улазница за утакмице на источној страни
Градског стадиона.

Са источне стране стадиона мора бити постављена и заштитна ограда висине 2,43
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метра, а постојећа бетонска ограда на сјеверној и јужној страни мора бити поправљена и
надограђена. Због сигурности на источној страни неопходно је асфалтирати стазу за
брз приступ амбулантних и ватрогасних кола.

Гостујући навијачи на Градском стадиону морају бити физички одвојени од домаћих, а
пошто ће у наредној фази реконструкције Градског стадиона у Бањалуци кренути
изградња сјеверне трибине, као рјешење се намеће да се на источној трибини огради
простор са око 400 мјеста за симпатизере екипа који ће гостовати код Борца. По
пропису UEFA простор за навијаче треба да буде око пет одсто од постојећих
капацитета.

Из UEFA је стигло и упутство када је у питању припрема травњака који такође мора
испуњавати одређене критеријуме
, а један од њих је да уколико није довољно
влажан, домаћин је дужан да га сат времена уочи утакмице и на полувремену залије.

На Градском стадиону залијевање терена се врши цријевима, а за квалитетно
омекшавање терена потребно је инсталирати најмање три хидрантна излаза те укопати
и развести цијеви уз аут линију. Уз 20 водених топова би била "покривена" комплетна
површина терена и задовољен овај захтјев UEFA.
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