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Апстракт
У успонима, кризама, регенерацијама и 
планирању градова могу се уочити 
слични проблеми без обзира на њихов 
географски положај. Циљ овог рада је да 
укаже на проблеме и рјешења која имају 
такве универзалне карактеристике, а који 
се могу уочити у просторном развоју 
Глазгова (Glasgow) у прошлости и данас. 
Име Глазов садржи у себи стару ријеч која 
значи “зелено”, а најчешћа 
интерпретација значења имена града је 
“драго зелено мјесто” које се развило уз 
зелене обале ријеке Клајд (Clyde). Чини се 
да су урбани планери Глазгова у 19. вијеку 
били инспирисани именом града када су 
планирали његов даљи развој. Око 1810. 
године Глазгов је постао други град по 
величини у Великој Британији, одмах иза 
Лондона.  Пошто је око 1840. године 
центар града био густо изграђен, почело 
је планирање његовог ширења према 
западу, а затим према истоку и југу. То 
ширење је укључивало планирање 
великих јавних паркова, алеја, приватних 
вртова за станаре вишеспратница, башти, 
површина за рекреацију (тенис и куглање 
на трави) и заједничких повртњака. 
Данашње генерације уживају у зеленим 
површинама које су тада настале.
У току 19. вијека Глазгов је постао снажно 
индустријско средиште у којем су 
доминирали бродоградња и жељезничка 
индустрија. Након Првог свјетског рата, 
ове индустријске гране су слабиле због 
повећане употребе авиона и аутомобила. 
Почетком 20. вијека Глазгов је имао преко 
милион становника, а око 1950. године тај

ОДРжИВИ ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ 
ГЛАЗГОВА У ПРОШЛОСТИ И ДАНАС

SUsTAINABlE UrBAN dEVElOPMENT 
OF GlAsGOW 

Abstact:
similar problems can be identified in the rise, crisis, re-

generation and planning of cities regardless of their 
geographical location. The aim of this paper is to high-

light the problems and solutions that have these uni-
versal characteristics and are evident in the urban de-

velopment of Glasgow in the past and today. 
As Glasgow’s name includes the archaic word for 

“green”, the common interpretation of the city’s name is 
“dear green place” alluding to the green banks of the 
river Clyde. It seems that the urban planners of Glas-

gow in the 19th century were inspired by the city’s 
name when they planned its future development. 

Around 1810, Glasgow was the second largest city in 
the United Kingdom, after london. As the city centre 

was densely built around 1840, planning of the expan-
sion towards the west, and then towards the east and 

south, began. The expansion included plans for gener-
ous public gardens, tree-lined streets, private gardens 
for residents of multi-storey buildings, house gardens, 

green spaces for sport and recreation (tennis and bowl-
ing), and allotments. Today’s generations enjoy these 

green spaces which were developed in the past.
during the 19th century Glasgow became an important 

industrial centre renowned for shipbuilding and the 
railway industry. After the First World War these indus-
tries declined due to the increase of transport by cars 
and planes. At the beginning of the 20th century Glas-

gow had over 1 million inhabitants, but by 1950 the 
population had almost halved. The building facades 

were blackened by smoke from burning coal used for 
heating. As crime was rising, Glasgow’s reputation 

 became very poor. 
during the 1970s the burning of coal was forbidden, 

the heating switched to gas, and the cleaning of yellow 
and red stone facades began. during the 1980s and 

1990s, regeneration along the Clyde began and is on-
going and expanding beyond the city centre. several 

significant cultural manifestation were organised in the 
1990s, contributing to the change in the city’s image.   

The recently proposed Glasgow City Plan envisages 
further regeneration along the Clyde and in other city 
neighbourhoods. The comparison of Glasgow’s ur   ban 

development in the 19th century with the current plans 
contributes to the identification of successful past solu-

tions as the lessons that can inform current urban 
 planning.
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УРБАНИ РАЗВОЈ ГЛАЗГОВА

Топографски положај насеља из којег се ка-
сније развио Глазгов у подножју бријега, који 
је могуће одбранити и који је посвећено зем-
љиште, на позицији која омогућава лак пре-
лаз преко ријеке и уз добру луку, потпомогао 
је развоју града (Walker, 1993). Римљани су 
дошли у Глазгов, али су ту држали само малу 
војну јединицу не развијајући насеље. Позна-
то је да је у шестом вијеку, краљ Стратклајда 
(strathclyde), подручја у којем се налази Глаз-
гов, поставио за бискупа Манга (Mungo), али 
се не зна тачна локација цркве која је била 
сједиште. Постојање насеља уз ријеку Клајд 
може се датирати у касни 12-ти и рани 13-ти 
вијек. Први дрвени мост на Клајду био је за-
ми јењен мостом од опеке на осам лукова око 
1345. г., што свједочи о економском јачању 
гра да. Оснивање глазговског Универзитета 
1451. г. по угледу на универзитет у Болоњи 
био је значајан подстицај за просвјетни развој 
града и повећање броја становника од око 
1,500 прије оснивања Универзитета на 4,500 у 
току наредних сто година (Walker, 1993). Ка-
тедрала из 13. вијека и скромна камена згра-
да у којој је било сједиште градског поглавара, 
изграђена 1471.г. и сада претворена у музеј, 
су једине грађевине из средњевјековног Глаз-
гова које су сачуване до данас. 

Велики пожар који је избио 1652.г. уништио 
је око трећину централног дијела Глазгова и 
до принио забрани употребе дрвета у изград-
њи нових грађевина и увoђењу строгих гра-
ђе винских линија. Преостале грађевине које 
су имале дрвену конструкцију на спратовима 
изгорјеле су у другом великом пожару 1677.г., 
те је уведен закон да све нове грађевине на 
јав ним улицама морају бити грађене од ка ме-
на. Крајем 17. вијека трговина дуваном и ше-
ћером повећала је економску моћ града који 
се ширио и импресионирао посјетиоце својим 
каменим грађевинама и поплочаним и ре-
гули саним улицама. Уједињење са Енглеском 
1707. г. даље је допринијело економском 
развоју. Неки богатији грађани тада граде 
луксузне куће окружене орнаментално уре-
ђе ним вртовима, чија је архитектура инспи-
рисана класицистичком архитектуром Пала-
дијевих вила. Ове грађевине најавиле су пре-
лаз од густо изграђених улица средње вје-
ковног трговачког града ка дисциплинованом 
реду неокласичног града (Walker, 1993). 

број је био готово упола мањи. Фасаде свих 
грађевина су биле црне од чађи која је наста-
ла због ложења угља. Криминал је био у по-
расту и Глазгов је био на лошем гласу. 

Током 1970-тих година ложење угља је за-
бра  њено, уведено је гријање на гас, те је поче-
ло чишћење фасада које су биле изграђене од 
црвеног или жућкастог камена. Током 1980-
тих и 1990-тих, регенерација обала Клајда је 
почела и траје и данас ширећи се изван цен-
тралних дијелова града. Неколико већих кул-
турних манифестација је било организовано 
у току 1990-тих, што је позитивно ути цало на 
измјену слике града. 

Недавно завршени развојни план Глазгова 
предвиђа даљу регенерацију дуж Клајда и у 
другим дијеловима града. Поређење развоја 
Газгова у 19. вијеку са данашњим плановима 
до приноси уочавању успјешних рјешења из 
прошлости и лекција које се могу научити из 
њих, те примијенити у савременом облику да-
нас. 
Кључне ријечи: одрживи просторни развој, 
Глазгов, природна околина.

ЗНАЧАЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ УСПЈЕШНИх 
УРБАНИх РЈЕШЕЊА

Академија урбанизма основана је у Великој 
Британији 2006.г. са циљем да се ”створи ко-
лек ција примјера који доприносе тежњи да 
се идентификује и оствари најбоља пракса у 
урбанизму” (Thompson, 2007). Циљ ове вирту-
елне институције која окупља британске ур-
банисте указује да је препознавање квалитета 
који чине постојећа мјеста привлачним први 
корак ка стварању нових привлачних мјеста. 
Фокус прве публикације Академије (Evans и 
Mcdonald, 2007) је на примјере квалитетног 
урбанизма који су били уврштени у ужи избор 
за годишњу награду Академије у категорији 
већих градова, мањих градова, сусједства,  
ули   ца и мјеста. Принципи које чланови Ака-
демије препоручују у циљу остваривања при-
влачних и одрживих урбаних цјелина наведе-
ни су на крају публикације. Већина предложе-
них принципа могу се препознати у урбаном 
планирању ширења Глазгова у току 19. вијека. 
Анализа која слиједи указује на особености 
тих рјешења, те различитих посљедица кас-
нијих обнова појединих урбаних цјелина.  
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Око 1720. г. Глазгов је постао значајна лука, превазивши по 
значају Ливерпул (liverpool), Бристол и Вајтхевен (Whitehaven) 
кроз успје шан развој трговине дуваном са Вирџинијом (Virgi-
nia). Корито Клајда је продубљено 1770. г., омогућивши приступ 
великим бродовима. У то вријеме почиње развој бродо гради-
тељ ства. Глазгов се шири према западу, а на Клајду је изграђен 
нови камени мост. Почетком 19. вијека, осим даљег ширења 
према западу и сјеверу, почело је планирање развоја града на 
јужној обали Клајда. Нове улице се тра си рају у оквиру правоу-
гаоне мреже која слиједи правце назначене најстаријим ули-
цама.  

ИЗГРАДЊА ЗАПАДНОГ ДИЈЕЛА ГЛАЗГОВА

Пошто је око 1840.г. центар града био густо изграђен, град-
ски планери су почели планирати ширење града даље према 
западу према ријеци Келвин и иза ње. Правоугаона улична 
мрежа није настављена око брежуљка који се налази источно 
од ријеке Келвин. Простор испод брежуљка према југу и за-
паду планиран је као велики парк, данашњи Келвингроув парк 
(Kelvingrove Park). Осим овог великог парка, уз ријеку Келвин 
је планиран Ботанички врт. На врху бријега источно од Келви-
на планирано је стамбено насеље око елиптичног трга (Сл. 1). 
Ова стамбена цјелина (Park Circus), смјештена изнад уређених 
парковских површина и са отвореним погледом према пејзажу, 
била је тада, а и данас је, привлачна за становање.

На бријегу западно од ријеке Келвин планиран је још један 
нови парк у којем је 1870.г. изграђена монументална зграда 
глазговског Универзитета (Сл. 2) чији торањ доминира пеј-
зажом. Равни терен јужно од ријеке Келвин такође је уређен 
као парк у којем је крајем 19. вијека изграђена галерија 
умјетности и музеј. Паркови дуж Келвина су међусобно спојени 
и омогућавају дугу и угодну шетњу у природном окружењу из 
којег се сагледавају архитектонски акценти најзначајнијих 
про свје т них и културних институција.

Сл. 1. 
Данашњи изглед насеља Park Circus 
Fig. 1. 
Park Circus                                                      

Сл. 2. 
глазговски Универзитет
Fig. 2. 
Glasgow University
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Комбинацијом ниске и високе густине нове стамбене 
изградње остварена је мјешавина становништва различитог 
друштвеног статуса. Примјери густе изградње су троспратни-
це са становима који могу имати једну до пет спа ваћих соба 
(Сл. 3, 4). Вишеспратнице од црвеног или окер камена 
оивичавају улице, а ако се налазе поред главних саобраћајница 
имају пословне просторе у приземљу (Сл. 5, 6). Куће у низу су 
једноспратне (Сл. 7) или двоспратне (Сл.8). Најнижа густина 
насељености остварена је изградњом кућа које имају један 
заједнички зид (Сл. 9) или су слободностојеће (Сл. 10). 

У планирању нових стамбених цјелина запажа се градација 
у величини, врсти и намјени зелених површина и вегетације. 

Сл. 3. 
Вишеспратнице од црвеног камена
Fig.  3. 
Multi-storey housing of red stone

Сл. 4. 
Вишеспратнице од окер камена
Fig.  4. 
Multi-storey housing of yellow stone

Сл. 5. 
Вишеспратнице са трговинама
Fig.  5. 
Multi-storey housing with shops

Сл.6. 
Вишеспратнице са 

трговинама на  једној 
страни улице  

Fig. 6. 
Multi-storey housing 

with shops on 
Испред пословних простора нема зелених површина (Сл. 5), 
али ако нема пословних простора у при земљу, зеленилом се 
остварује баријера према саобраћајници (Сл. 6). У стамбеним 
ули цама зелене површине остварују декоративан приступ ис-
пред вишеспратница (Сл. 3, 4), кућа у низу (Сл. 5, 6) или 
издвојених кућа (Сл. 8, 9). Висока вегетација дуж стамбених 
улица побољшава микроклиматске услове и увећава визуелну 
атрактивност улица (Сл. 11, 12). 
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Сл. 10. 
Слободностојећа кућа

Picture 10. 
A detached house

Сл. 8. 
Двоспратне куће у низу
Fig.  8. 
Three-storey terraced houses

Сл. 9.  
Двојне куће
Fig. 9. 
Semi-detached houses

Сл. 7. 
Једноспратне куће у низу
Fig.  7. 
Two-storey terraced houses 

Сл. 11, 12. 
Висока вегетација у стамбеним 
улицама
Fig. 11, 12. 
Mature trees along the streets
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Осим градских паркова (Сл. 13) и игралишта за дјецу (Сл. 14) 
који су доступни свима, планиране су и друге врсте зелених 
површина. 
  Приступ клубовима за куглање на трави и теннис, који су 
смјештени између стамбених блокова, могућ је само члановима 
који кроз чланарину плаћају њихово одржавање (Сл. 15, 16). 

На простору између неких вишеспратница (Сл. 17) и кућа у 
низу (Сл. 18) уређени су мали паркови који су ограђени и у које 
имају приступ само станари околних кућа који плаћају 
одржавање тих паркова.

Сл. 14. 
Игралиште за дјецу
Fig. 14. 
A children’s playground

 Сл. 15, 16. 
Клубови за куглање на трави
Fig.  15, 16. 
Bowling clubs

Сл. 13. 
Ботанички врт
Fig. 13. 
The Botanic Gardens
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Недавно објављени Развојни план Глазго-
ва, чије усвајање се планира 2009.г.,  предвиђа 
уређење великог новог парка (stirling Max-
well Forest Park) у којем ће 28 км пјешачких и 
бициклистичких стаза повезивати  шуме, от-
ворене просторе, мање паркове и природне 
резервате, укључујући и уређење 30 ха на-
пуштеног земљишта у југозападном дијелу 
града (Glasgow City Council, 2007a). Уређење 
других паркова на периферији, укључујући 
регенерацију напуштеног земљишта и очу ва-
ње постојећих зелених површина, такођер се 
планирају. Развојни план предлаже и нове за-
једничке повртњаке (0.05 ha/1000 становни-

Становници који немају властити врт, а же-
ле да се баве вртларством, могу да изнајме 
парцелу у оквиру простора који је планиран 
за такве заједничке вртове (allotments) (sl. 19). 
Ови вртови су били врло корисни у току Првог 
и Другог свјетског рата, а сада поново стичу 
популарност због појачаног интереса за здра-
ву исхрану и узгајање поврћа без употребе 
пестицида. Шкотско удружење за заједничке 
вртове и баште (scottish Allotments and Gar-
dens society) активно подржава претварање 
појединих парцела у стамбеним насељима у 
заједничке вртове. 

Сл. 17. 
Станарски врт испред 
вишеспратница
Сл. 18. 
Станарски врт испред кућа у низу
Fig.  17, 18. 
Residents’ private gardens
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винама које се данас граде, станови из овог 
периода су врло тражени. Многи су модерни-
зирани да би задовољили данашње потребе 
за комфором, али се води рачуна да се сачувају 
оригинални детаљи унутрањег уређења (нпр. 
декорисани камини, стропови украшени шту-
ко профилацијама, оригинална столарија 
итд.) који доприносе индивидуалном карак-
теру сваког стана и повећавају му тржишну 
вриједност.   

Урбани развој западног дијела Глазгова 
одвијао се у фазама које нису биле цјеловито 
планиране унапријед. Како је земљиште 
откуп љивано за нову изградњу, тако су се ра-
дили парцијални планови чији су аутори били 
различити планери. Неки од тих планова су 
били само дјелимично изведени, те су потом 
рађени нови (reed, 1993). Различита урбана 
рјешења појединих цјелина у западном дијелу 
Глазгова чине шетњу овим квартом угодним 
визуелним доживљајем јер нема монотоног 
понављања ширина улица, њиховог положаја 
на терену, те величина и облика грађевина. 
Иако многи стамбени објекти изграђени у 19. 
вијеку показују трагове времена, западни дио 
Глазгова и даље привлачи становнике који су 
спремни платити вишу цијену да би живјели у 
том дијелу града и у грађевинама које су тада 
биле изграђене. Ово наводи на закључак да 
се принципи примијењени у урбаном развоју 
западног дијела Глазгова могу примијенити и 
данас као модели одрживог урбаног пла ни-
рања. Укратко, ти принципи су: планирање 
ве ликих јавних паркова у центру новог стам-

ка) са образложењем да се сагледава да ”за-
јед нички повртњаци имају важну и дуготрајну 
везу са сусједствима која имају велику густи-
ну становништва, а мало или никако просто-
ра за приватне вртове” (Glasgow City Council, 
2007b). Треба се надати се да ће дизајнери но-
вих зелених површина налазити инспирацију 
у разноврсним формама и намјенама зелених 
површина које су биле уређене у току 19. 
вијека у Глазгову. 

Планирање нових стамбених цјелина и у 
не ким другим дијеловима Глазгова (нпр. у 
јужном дијелу града) током 19. вијека оства-
ривано је уређењем нових јавних паркова 
око којих се налазе стамбени објекти разли-
чите спратности, школе и други јавни објекти. 
Између њих су биле уређене различите врсте 
јавних и приватних зелених површина за ре-
креацију, спорт и вртларство. Прве трамвајске 
линије дуж главних градских саобраћајница 
почеле су функционисати 1872. г. Подземна 
жељезница, која повезује периферију са цен-
тром,  изграђена је 1896. г. Подземна жељез-
ница је и данас у употреби, али су трамвајске 
шине уклоњене у вријеме пораста аутомо-
билског саобраћаја, те се сада користе ауто-
буси.  

Упркос економском слабљењу Глазгова у 
првој половини 20. вијека, солидно грађене 
камене вишеспратнице и приватне куће су се 
одржале, окружене високом вегетацијом која 
чини улице привлачним. Пошто су површине 
станова и висине простора у овим стољетним 
кућама знатно веће него у стамбеним грађе-

Сл. 19.  
Заједнички 
повртњаци
Fig.  19. 
Vegetable gardens



канализације и водовода која се полагала ис-
под париских улица, те простране градске 
тргове и уједначено обликоване уличне фаса-
де (Edwards, 1993). Посјета Паризу имала је 
утицај на унапређење санитарних прилика у 
Глазгову и реконструкцију дијелова града као 
што је, на примјер, Горбалс на јужној обали 
Клајда. Изграђено је и неколико типских тро-
спратних стамбених блокова око правоугао-
них унутарњих дворишта као примјер зграда 
какве би требало градити за раднике. Међу-
тим, површина станова је била знатно мања 
него у западном дијелу града и санитарни 
услови минимално унапријеђени поставља-
њем по једног заједничког wц-а на сваком 
међуспрату степеништа.   

Током ’80-тих и ’90-тих година 20. вијека по-
чела је регенерација обала Клајда која је и да-
нас у току. Архитект Норман Фостер про-
јектовао је Шкотски изложбени и конферен-
циони центар на сјеверној обали (Сл. 20), а на 
јужној је изграђен Научни центар (Сл. 21) као 
изложбени простор намијењен дјеци. У не-
посредној близини недавно је завршена нова 
зграда британске телевизије, ББЦ-а (Сл. 22). 
Изградња новог Транспортног музеја је поче-
ла недавно по пројекту архитекте Захе хадид. 
Повезивање овог новог центра на јужној оба-
ли ријеке са пословним центром града омо-
гућено је изградњом једног  пјешачког моста 
и Финестон (Finnieston) моста (Сл. 22) за ауто-
мобилски саобраћај. Планира се изградња 
још једног моста према истоку који ће повеза-
ти обале Клајда у центру града. Насупрот овог 
моста планирају се стамбенопословни блоко-
ви око правоугаоних унутрањих дворишта по 
угледу на компактан систем изградње из 19. 
ви јека. Овакво урбанистичко планирање 
скла дно се повезује са урбаним ткивом старог 
дијела града. Међутим, нека нова стамбена 
насеља уз Клајд остварена су као композиције 
слободностојећих грађевина. Изложеност 
вје тру је повећана, тим више што не постоји и 
није планирано високо растиње у близини. 
Недавно завршено ново насеље, Глазговска 
лука (Glasgow Harbour), ограничено је са јуж-
не стране ријеком Клајд и одвојено од стам-
бених зона у западном дијелу града аутопу-
тем са сјеверне стране. Недостатак локалних 
трговина, јавног превоза, школа и других јав-
них услуга, зеленила и пјешачких стаза у овом 
насељу не чине га привлачном стамбеном зо-
ном и поред модерно обликованих грађе-
вина. 
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беног насеља; комбиновање ниске и високе 
густине стамбених објеката изграђених од 
трај них материјала; обезбјеђење локалних 
трговина, школа и других неопходних сервиса; 
уређење различитих врста приватних и јав-
них зелених површина за рекреацију, спорт и 
вртларство; стварање визуелних и звучних 
баријера високом и ниском вегетацијом у 
стамбеним улицама и увођење различитих 
врста јавног превоза.

РЕГЕНЕРАЦИЈА ОБАЛА КЛАЈДА И 
РАДНИЧКИх НАСЕЉА

Око 1864, око 1.5 милион тона бродског то-
вара и преко милион тона друге робе транс-
портовано је са кејова Клајда (riddell, 1993), а 
како се промет робе и даље повећавао лука 
се проширивала, градила су се складишта и 
си лоси. Велики путнички и теретни бродови 
на парни погон пловили су редовно према 
Аме рици и Канади, а мањи према Европи, 
Енглеској, Велсу и Ирској. Врхунац активно-
сти у лучном промету био је у деценији прије 
Првог свјетског рата, али након рата све већа 
употреба аутомобила, аутобуса, камиона и 
авиона за превоз означила је почетак стаг-
нације бродског превоза и лучког промета 
широм Велике Британије, па тако и у Глазгову. 
У току наредних тридесет година некадашња 
велика лука је готово потуно нестала. Како су 
се докови напуштали и бродоградилишта за-
тварала, земљиште се продавало и није било 
спремних планова за нове активности на про-
стору некадашње луке. Ријека Клајд, која је 
била центар економске активности Глазгова 
током два вијека и допринијела његовом еко-
номском успону, била је комплетно напуште-
на (riddell, 1993). 

Током 19. вијека број становника у Глазгову 
је растао те је крајем вијека био девет пута 
већи, достигавши број од око 750.000 станов-
ника (reed, 1993). Велика већина нових ста-
новника били су радници који су се насеља-
ва ли непосредно уз центар града према исто-
ку и југу у грађевинама без воде и кана ли за-
ције, што је изазвало три епидемије тифуса и 
колере 1849-50, 1853-4 и 1863-4 (Edwards, 
1993). Тадашњи градски архитект,  градона-
челник и љекар посјетили су Париз 1866.г. да 
прикупе информације о унапређењу сани-
тарних услова и уређењу Париза које је тада 
било у току под надзором барона Османа 
(Hausssmann). Делегација је видјела мрежу 



Изградња нових јавних објеката и стамбе них 
насеља дуж обала Клајда може достићи ниво 
одрживости и атрактивности за ста нов нике 
какав има западни дио града када, осим нових 
грађевина, ови обновљени дијелови града бу   ду 
употпуњени локалним услугама, атрактивним 
пјешачким стазама и зеленим површинама за 
рекреацију, спорт и вртлар ство.  

Недавно завршени истраживачки пројекат 
о одрживим урбаним цјелинама (Frey, 2007) је 
дао приједлог за низ параметара који се могу 
употријебити за планирање нових и обнову 
постојећих урбаних цјелина. Приједлог у вези  
употребе земљишта је да максимална уда-
љеност од ивице насеља до центра треба да 
буде 10 минута пјешке или 530 m, обухватајући 
површину од 88 ha (укупна површина укљу-
чу јући приступне улице, локални парк, игра-
лишта и спортске површине, али без фарми, 

шума, водених токова и других отворених 
површина које су изван изграђених цјелина, 
мада су дио града). У оквиру ове урбане цје-
лине, предлаже се да 60% од укупне површине 
буде намијењено становању, а 40% кому нал-
ним намјенама (радна мјеста, трговине, школе 
итд. укључујући приступне путеве и заједничке 
просторе). Укупан број становника у оквиру 
једног стамбеног сусједства би требало да бу-
де 7,500 становника, што значи да се предлаже 
густина становништва од 141 становника/ha. 
Пошто у Глазгову у једном стану живи про-
сјечно 2.1 човјек, једно стамбено сусједство 
би требало имати 3,571 станова, те би густина 
станова била 67 станова/ha. У западном дијелу 
Глазгова, густина становништва се креће од 
159 до 205 становника/ha, а густина станова 
од 76 до 98 станова/ha – оба параметра су 
већа од предложених параметара, указујући 
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Сл. 22. 
Зграда ББц-а
Fig.  22. 
BBC building 

Сл. 20. 
Шкотски изложбени и конференциони 
центар
Fig. 20.   
Scottish Exhibition and Conference Centre 

Сл 21. 
Научни центар
Fig. 21. 
Science Centre



да и већа густина насељености може бити 
при хватљива уколико су остали елементи 
урбаног планирања задовољавајући.

Истраживање је посебно указало на нео др-
живост насеља која се граде само као стам-
бене зоне ниске густине без пратећих услуга 
и сервиса. Таква насеља повећавају потребу 
за употребом аутомобила за превоз до про-
давница, школа, радних мјеста и центара за 
забаву и рекреацију, што увећава загушеност 
саобраћаја и загађење у централним дијело-
вима града. Изградња нових стамбених је ди-
ница на рубу града је неоправдана када у цен-
тралном дијелу града постоје могућности да 
се повећа густина стамбене изградње, те ово 
истраживање указује на такве могућности у 
кварту Гован. 

Развојни план Глазгова дјелимично пред-
лаже већу густину насељености ”за локације 
које су близу јавног превоза, станица и глав-
них раскрсница”, али исто тако предлаже 
”пла нирање луксузнијег становања на зеле-
ним површинама или у неким предграђима” 
(Glasgow City Council, 2007c). У току 19. вијека, 
када је Глазгов доживљавао већи економски 
успон него данас и када је у њему живио ве-
лики број богатих индустријалаца, у западном 
дијелу Глазгова становале су не само породице 
у двособним становима него и породице у 
приватним вилама. sir William Burrell (1861-
1958), један од најбогатијих међу инду стри-
јалцима који су живјели у Глазгову и који је 
по светио огромну колекцију умјетнина граду, 
становао је у (луксузној) кући у низу у за пад-
ном дијелу града, а не у изолацији предграђа. 

Класном раслојавању становништва допри-
но си урбано планирање које издваја луксузне 
стамбене цјелине у предграђа и не омогућава 
мијешање високе и ниске густине становања 
у сусједству. 

Некадашње радничко насеље Горбалс на 
јужној обали Клајда је примјер успјешне са-
времене обнове. Око 1930. г. Горбалс је имао 
око 90,000 становника који су живјели у ло-
шим стамбеним условима. У то вријеме ста-
новници Горбалса су већином радили у глаз-
говској луци  или у погонима оближње же-
љез не индустрије. Нестанак ових традицио-
налних индустрија проузроковао је пад ква-
литета живота у Горбалсу. У току 1954.г. стам-
бене зграде у Горбалсу су биле порушене и 
потом замијењене 24-спратним стамбеним 
небодерима и блоковима од седам до осам 
спратова.  Ова нова изградња је била доврше-
на почетком 1970-тих. Како систем изградње 
стамбених блокова није био прилагођен кли-
матским условима у Глазгову, кондензација је 
постала такав проблем да је исељавање из 
њих почело 1976.г. и завршено 1982.г.  Током 
’90-тих урађен је нови план регенерације Гор-
балса (Crown street regeneration Project). 
Регенерација цијелог кварта је планирана та-
ко да се оствари мјешавина приватних и дру-
ш твених станова високог квалитета уз обез-
бјеђење локалних трговина, јавних услуга и 
ре креационих површина и спортских цента-
ра. Стамбени блокови формирани су око уну-
тарњих дворишта која обезбјеђују приватне 
вртове приземним становима и заједничке 
зелене површине за остале станаре (Сл. 23, 24). 
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Сл. 24. 
Приватни вртови и заједничке зелене   
површине у унутарњем дворишту стамбеног блока 
у горбалсу 
Fig.  24. 
Private gardens and communal green space within the 
internal courtyard of a housing block in the Gorbals  

Сл. 23. 
Регенерација горбалса
Fig.  23. 
Regeneration of the Gorbals



Закључци 
Поређење резултата недавно завршеног 

истраживања о параметрима одрживог урбаног 
развоја и регенерације Глазгова са пла нирањем 
развоја западног дијела Глазгова у 19. вијеку 
показује да је западни дио града био развијен по 
принципима од којих се многи и данас прихватају 
као основи одрживог урбаног развоја. Разноли-
кост приватних и јав них зелених површина које су 
уређене у западном дијелу града у 19. вијеку није 
још остварена у новим плановима за урбани раз-
вој и регенерацију. Вриједност разноликости зе-
лених површина које су уређене прије ви ше од 
једног вијека је да су различите потребе разних 
група становника задовољене као нпр. дуге 
шетње, вожња бициклом или трчање у парковима 
који  су међусобно повезани, су срети са 
пријатељима и познаницима и интерес за ботани-
ку у Ботаничком врту, дру жење са сусједима у 
вртовима који припадају једној стамбеној цјелини, 
одмор у властитиом врту, бављење вртларством у 
заједничким вртовима за станаре који немају вла-
стити врт, и рекреација у клубовима за куглање на 
трави или тенис. Осим тога, стамбене улице су 
планиране као алеје чије високо растиње оства-
рује пријатан визуелни угођај и побољшава ми-
кроклиматске услове. 

Регенерација насеља Горбалс у току ’70-тих го-
дина била је неуспјешна прије свега због лошег 
квалитета новоизграђених стамбених објеката и 
неуређених простора између њих. У току ’90-тих 
година урбано рјешење Горбалса обезбиједило је 
мјешавину различитих вр ста и величина квалитет-
но изграђених стамбених простора, што је 
омогућило насељавање породица са различитим 
бројем чланова и ра з личитим приходима. Нови 
стамбени блокови у Горбалсу имају унутрања дво-
ришта која су већа од дворишта у блоковима 
изгра ђеним у 19. вијеку, омогућавајући бољу осун-
чаност и комбинацију приватних и заједничких 
вртова.  

Нови слободностојећи стамбени и јавни објекти 
дуж обала Клајда у центру града тренутно нису 
довољно повезани атрактивним пјешачким стаза-
ма и уређеним парковским по вршинама, те стога 
нису привлачни пјеша цима. Ови празни простори 
између нових обје ката не стварају утисак доврше-
них цје лина. Тек када буду употпуњени 
одговарајућим приватним и јавним зеленим повр-
шинама и високом вегетацијом сагледаваће се као 
дио града чије је име настало од ријечи “драго зе-
лено мјесто”.

Из ових неколико одабраних примјера урбаног 
развоја и регенерације Глазгова слиједе и неки ге-
нерални закључци о одрживом урбаном развоју и 
регенерацији било којег мје ста. У стамбеним 
цјелинама неопходно је планирати разне величи-
не стамбених простора да би се обезбиједила 
мјешавина у погледу величине породица и старо-
сне доби становништва. Уколико јавни објекти 

нису окружени уређеним зеленим површинама, 
повезани са сусједним цјелинама пјешачким ста-
зама и приступачни посјетиоцима који користе 
јавни саобраћај, њихова атрактивност је умањена.  
Постојећи градови и насеља често садрже у себи 
привлачне урбане цјелине чија је густина 
насељености таква да омогућава пјешачки при-
ступ центру са локалним услугама и јав ном 
саобраћају, те привлачи становнике због квалите-
та стамбених и јавних грађевина, доступности ло-
калних сервиса и разних врста уређених зелених 
површина. Те локалне урбане квалитете треба 
препознати и усвојити као принципе у планирању 
даљег урбаног развоја,  остварујући на тај начин 
континуитет са постојећим архитектонским и ур-
баним наслијеђем. Специфичан идентитет градова 
може тако бити очуван. 
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