
 
 

МАЛЕ ГРАДСКЕ БАШТЕ 
МАЛА ТЕМА ’’ВЕЛИКОГ’’  

И  
ВЕЛИКА ТЕМА ’’МАЛОГ’’ 

УРБАНИЗМА 
 

Урбанистички завод Београда,  ЈУП                                                 ФОРУМУРБАНУМ  2014 

Александра Тилингер, диa                 



УВОДНА РЕЧ 

 

Мале градске баште су: ............................................................... МАЛЕ        

 

Мале градске баште су: ............................................................... У ГРАДУ   

 

Назив “allotment” је из: ................................................................ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА     

 
 
 

Сви слушаоци који су сaкупили 3 смајлића (  ) могу сматрати да су положили тест.  
 
 

ЧЕСТИТАМО !!! 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                                                  2015. 

 

„Јесте л` чули кумо, верујте без шале, отвара се школа за пачиће мале...” 



ШТА СУ МАЛЕ ГРАДСКЕ БАШТЕ ? 

- ПОЈАМ, ЗНАЧЕЊЕ, КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 урбана башта 
 градска башта, градски врт 
 allotment  

 allotment garden (brit.) 
 community garden (аm.) 
 Kleingärten (nem.) 
 Victory gardens 

 

  

 
Различити називи- 
нагласак на различитим 
карактеристикама: 
 
Urban garden - градска башта 
Говори о месту (у граду) и садржају 
(где се нешто узгаја)  
 
Allotment - нешто што је додељено, 
комад земљишта који је додељен 
/To allot=dodeljivati/ 
Говори о својинском аспекту:  
неко, ко је власник,  додељује нешто 
некоме на коришћење 
 

Kleingärten - мала башта 

Говори о величини 

 Парцела, део земљишта, дат за 

индивидуално, некомерцијално 
коришћење, претежно за обраду као 
башта. 

 
 Односи се углавним на мање парцеле 

које се индивидуално користе, али и на 

веће, које се обрађују заједнички. 

 
     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 



Величина-50м2 до 400м2 

Често садрже оставу за алат, 
настрешницу, заклон од невремена.  

 

Настају поделом већих парцела на 
неколико, или на велики број мањих 
парцела које се додељују на 
коришћење. 

 

Поступак: 

Индивидуални корисници се организују 
у удружења која изнајмљују 
земљиште,  јавно или приватно, од 
власника, искључиво за гајење поврћа, 
воћа, цвећа...не за становање. 

 

 

- ВЕЛИЧИНА,  ПОСТУПАК,  ЗНАЧАЈ 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 

Са аспекта корисника:  

 контакт са природом 

 хоби 
 рекреација 
 допуна буџета 
 рехабилитација 
 социјализација 
 едукација… 

 

 уређење  
 санација 
 улепшавање  
 идентитет... 

 

 



• Цирих, Швајцарска 

 -типичан пример уређених 
парцела 

 

• Праг, Чешка 

 -зачетак у време 
социјализма,  

 бекство из бетонских 
спаваоница  

 

• Валила-2км од центра 
Хелсинкија, Финска 

 -типске викенд куће, 
повратак природи 

 

ПРИМЕРИ: 

     Александра Тилингер, диa,  Урбанистички завод Београда                                                                ФОРУМУРБАНУМ 2014. 

 



• Келн, Немачка 

 -Kleingaerten, 
Schrebergärten, 

 почетак 19. века, 
индустријализација, 
миграције из села у 
град 

• Ђамиери, Малта 

 -органски узгој хране, 
наводњавање, 2011.год. 

• Нижњи Новгород, 
Русија 

 -даче, зачеци у време 
Петра Великог, мала 
имања дата вазалима, 
затим викендице... 

 

ПРИМЕРИ: 

     Александа Тилингер, диa,  ЈУП Урбанистички завод Београда   

 



 • Стокхолм, Шведска  

 музеј на отвореном: узгајање 
поврћа на традиционалан 
начин. 

 -1895. прва алотмент башта у 

Малмеу. Данас-више од 26.000 
баштована, 275 удружења  

• Источни Лондон, Енглеска 

 1732.-први алотменти 
приказани на гравурама 
Бирмингема  

 1873.-244.268 парцела 

 1918.-1.500.000 

  1920.-1930.-1.400.000  

 II Светски рат-1948.-1.117.000 

 крај 1960-тих-око 600.000 

ПРИМЕРИ: 

     Александра Тилингер, диa,  ЈУП Урбанистички завод Београда 

 



ПРИМЕР: Гронинген, Холандија 

 

 

 
 

 

 

 

 

100 година најстаријег удружења у 
Холандији, основаног са циљем да људи 
са нижим примањима имају могућност 
одмора. 

 

Данас, део еколошког 
система Гронингена, 
посебних природних 
вредности. Посвећено 
еколошком узгоју 
биљака и едукацији. 
Неки од садржаја: 

• баре за жабе и 
даждевњаке 

• хотел за инсекте, 

за пчеле, лептире 

• рибњак у мочвари 

• барска вегетација, 

• органски узгој биља  

• узгој угрожених врста 

• коришћење 
природног компоста 

 

 

Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда, ЈУП              ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 



Грађевинско земљиште у јавној 
својини може се отуђити или дати 
у закуп као: 

 неизграђено и уређено 

 неизграђено земљиште које није 
уређено,  
 
ако учесник..прихвати 
прописане услове за 
уређивање земљишта... и 
уговором преузме обавезу да  
о свом трошку изврши 
комунално опремање 
грађевинског земљишта 
 

ТЕОРЕТСКИ: могућност за мале градске баште 

 ГУП Београда... 

Површине:  
у грађевинском подручју  
 зелене површине 
 становање 
изван грађевинског подручја 
 шуме и шумско земљиште 
 пољопривредне површине 
јавне намене 
 воде и водене површине 
 зелене површине 
осталих намена 
 становање 
 пољопривредне површине 

 
Површине јавне намене- простори 
и објекти у јавној употреби. 
Својински статус  грађевинског 
земљишта као јавног - кроз 
процедуре утврђивања јавног 
интереса  и у складу са посебним 
законом  
  

 

Закон о планирању... 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 

 ГУП  2021 



У ПРАКСИ: 
ГУП Београда 2021  -  само привременo и   
            специфично коришћење  
      
Површине јавне намене  
До привођења земљишта планираној 
намени, површине јавне намене се могу 
привремено користити као зелене 
површине. 

 

Пољопривредне површине 
На правцима и у близини слетно 
полетних писти због загађења 
земљишта могуће је користити за 
производњу цвећа или индустријских 
биљака које се могу користити за 
производњу биогорива 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 



 
ШТА ЈЕ РЕШЕЊЕ? 
 
Препознавање заједничког 

интереса 
- приватног /појединачног/ и  

- јавног /градског/ 
 

Мале градске баште су јединствен пример 

могуће позитивне спреге индивидуалног  

и јавног интереса, уређења јавног градског 

простора са сразмерно малим улагањем,  

а значајним бенефитом.  

 

Пример су могуће успешне сарадње 
наизглед различитих интересних група: 

-  власника земљишта,  
 /запуштеног, неадекватно 
 коришћеног, планираног за 
 намене које се неће скоро 
 реализовати.../ 
- корисника,  

заинтересованих да то земљиште 
очисте, култивишу, уреде, користе, 
привремено или стално, за узгајање 
воћа, поврћа, цвећа... 

  

  

Заједнички интерес: 

- боље уређење градског простора 

- здравија животна средина 

- позитиван економски ефекат 
кроз активирање запуштеног 
градског простора 

- Град /или приватни власник/ 
смањује губитке или улагање у 
чување и одржавање земљишта 
које не користи 

- непосредни корисници , 
узгајајући сами поврће, воће и 
сл. смањују издатке за храну 

- позитивни психосоцијални и 
здравствени ефекти:  

 ближи друштвени контакти, јачи 
осећај заједништва, бољи суседски 
односи, инензивиније комуникације, 
социјализација и едукација 
различитих група, здравије 
проводено време  

- задовољнији становници 

 

   

  

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 



ГДЕ НАСТАЈУ ПРОБЛЕМИ? 
 
Конфликти интересних група 

Власник земљишта: 
- Град, општине 
- привредни субјекти и предузећа 
- приватни, индивидуални власници 

 
Корисник парцела: 
- удружења баштована 
- школе и образовне установе 
- едукативни центри 
- установе за становнике са посебним 

потребама... 
 

Узроци конфликата: 
 недостатак регулативе 
 незаинтересованост  
 непознавање  проблематике 
 инертност 
 лични интереси 
 временски недефинисан статус 

земљишта 
 честе промена намене 

 

 

Реализација заједничког 

интереса подразумева:  

 организацију, сарадњу, али и 
компромис свих актера-власника и 
корисника земљишта,  

 дефинисање начина имплементације 
у свим фазама урбанистичког 
планирања 
 

Улога градских институција 
примарна је у иницијалној фази-
обезбеђењу простора и 
дефинисању правила понашања 
потенцијалних корисника и 
удружења.  

 

Листе чекања на локације, примери са 
дугом традицијом,  (''Tanto Norra'', 
Стокхолм), успешни покушаји 
(''Башталиште'', Београд , 
''ПаркТИципација'', Загреб), и многи 
други, потврда су значаја  ове теме 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 



ПРИМЕР: Берлин, Klеingarten-понуда локација 

Александра Тилингер, диa  Урбанистички завод Београда, ЈУП                                                ФОРУМУРБАНУМ  2014  



ПРИМЕР: Берлин- локација, детаљи, парцела 

     Александра Тилингер, диa,  ЈУП Урбанистички завод Београда 

 



НОВА ИСКУСТВА-СТОКХОЛМ 



ПРИМЕРИ како створити услове:  
СТОКХОЛМ-76 удружења, 7400 чланова 

Интернет страница  
Удружења баштована   
подручја града 
Стокхолма 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 



...а то ФУНКЦИОНИШЕ овако: 
/пример Eriksdalslundens/  

140 постојећих малих 
градских башти груписано је 
у 6 зона.  
 
Град Стокхолм додељује 
локације удружењима, која их 
изнајмљују својим члановима. 
Они плаћају годишњну 
закупнину граду и чланарину, 
којом покривају трошкове 
комуналних услуга. 
 
Праила: На парцелама је 
могуће градити објекте 
максималне дозвољене 
површине 14м2, трема 6 m2, 
оставе 3m2 за које комисија 
одобрава пројекте, да би их 
потом проследила Стокхолмском 
музеју и Градској служби за 
планирање. 
 
Удружење у сарадњи са 
Градом брине о околном 
земљишту, организујући 
чишћење, уклањање корова, 
сађење.  
 
 

 

 

Чланови Удружења воде 
бригу о баштама и 
грађевинама, поправљају 
ограде и капије, пазе да 
трава буде пограбуљана и да 
дрвеће не нарасте толико да 
засени комшијску парцелу. 
 
Управа прави годишњи план 
уређења области и парцела 
за који одговара Граду.  
 
Удружење је преко »Society 
Greater Stockholm Allotment 
gardens (FSSK)« повезано са 
са главним »Allotment 
Association«. 
 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 



СТОКХОЛМ-Eriksdalslundens /Ерикове ливаде/ 

Насеље постоји више од 100 
година; Још увек постоји 
постоји неколико кућица из 
времена оснивања. 

Око 400 заинтересованих је 

на листи чекања. 

 

''У оази Södermalma, у 
централном делзу 
Стокхолма, становници су 
гајили цвеће, и поврће још 
од 1906. 

Надамо се да стотине људи 
који сваки дан шетају, 
џогирају, или бициклом 
пролазе крај наших башти 
уживају гледајући све то 
дивље цвеће. Циљ нам је 
да допринесемо цветном 
граду у којем ће се још 
више уживати.'' 

Публикација о  
Eriksdalslundens-у 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 













 Södermalm and Tantlunden  

 
 
 Overview of the city  

 

 

СТОКХОЛМ - Tanto Norra 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 





Welcome to Tanto Northern Allotment Society…  
http://tanto-norra.net/ 

Компилација Градских прописа за 
изградњу и Правила уређења 
Удружења 
Последњи пут објављено октобра 2010 . 
 
 
•  Кућа. Површина max 10 m2,  max 3 m 
висине од земље до ивице крова. За 
изградњу потребна дозвола Удружења. 
Канализација из куће није дозвољена.  
•  Трем или настрешница, не оба. Max 3m2 

Потребна дозвола Удружења за помоћни 
објекат. За настрешницу или трем захтева се 
планерска дозвола Градске службе за 
изградњу и одобрење Удружења.  
•  Стакленик. Max 5 m2 површине и max of 
1.5 m од ивице.  У јесен их треба 
демонтирати. Дозвољава се трајна стаклена 
башта 3 m2 уколико нема трема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Растојање према суседу. Градска 
планерска служба одобрава да ли се може 
поставити кућица ближе од 4 m од границе 
према суседу. Растојење оставе, стакленика 
или сенице од границе са суседом је 2-4 m ,  
2 m је увек минимум 
 
 
 
 
 
 
 

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 



…Welcome to Tanto Northern Allotment Society 

•  Пацио. Max 10 m2 површине.  Издигнут од 
земље не више од 0,5 m.  Контактирати 
Удружење пре изградње.  
•  Дрвена решетка. Дрвена решетка око 
пациа 1,5 m висине. 
•  Пергола. Max 1.8 m висине, до  6 m2 

површине. Није дозвољен кровни покривач, 
могућа покретна настрешница. 
 •  Соларни панели. Max 2 m2 површине. 
 •  Зид / ограда. Max 1.1 m висине.  Виша 
захтева дозволу Градске планерске службе и 
одобрење Удружења. Ограда између парцела 
се не дозвољава..  
 •  Ограде и капије. Дели се одговорност. 
Корисници који имају ограде и капије су 
примарно одговорни за њих. У случају 
вандализма контактира се Адвокатско тело 
суседства.  
•  Дан чишћења. Обавезни су да учествују 
сви корисници. Спреченост доласка се мора 
пријавити Локалној управи. 

•  Дивље дрвеће. Не треба допустити да 
расте. За веће дрвеће је одговорна општинска 
служба, и обично се може задржати.  
•  Дрвеће и жбуње. Ако се сади, водити 
рачуна о величини како се не би засенила 
суседна башта. Гране и корење не смеју бити 
у суседној парцели. Консултовати суседа пре 
садње. Дрвеће и грмље се мора орезивати. 
 •  Живе ограде. Max1.1 m висине.  Саветује 
се да област буде отворена према јавности.  
•  Коров. Обично се подразумевају биљке 
које расту на погрешном месту и шире се. У 
Tanto Northern постоје парцеле са белим 
радама, лепим док цветају, али их треба сећи 
пре него баце семе и прошире се. Захтева се 
уништавање корова колико је могуће..  
 •  Ложење ватре. Уздржавати се од 
паљења ватре. Уместо тога правити компост и 
уситњавати. Боље је за Земљу и за околину. 
 •  Бука. Вама интересантни радо програм и 
весела забава нису то увек и осталим људима. 
Покажите разумевање.  
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СТОКХОЛМ -Tradgärd Pä Späret /Башта на шинама/ 

 

På Spåret је програм урбане 
агрикултуре мањег обима који је 
видео могућност у трансформацији 
неискориштеног  и напуштеног 
простора старих трамвајских шина 
и у простор користан за узгајање 
култура и едукацију. 

Програм је тек ушао у другу годину, 
али са много аспеката је веома 
обећавајући и изузетно је добро 
примљен од стране локалне 
заједнице 
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СТОКХОЛМ  -  СКАНСЕН, музеј на отвореном 

Музеј на отвореном-афирмација културе и традицијеШведске:  

узгајање поврћа на традиционалан начин 









СТОКХОЛМ - мале градске кровне баште 
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БЕОГРАД - простори: 
  

Градске зоне: 
  уже подручје града  
  шире подручје града 

 

Територија/акваторија: 
  на територији  
  уз акваторију 
  на акваторији 
  

Позиција: 
 на тлу  
 на архитектонским и          

грађевинским објектима 

 

 

 

 Вождовац  

Приобаљ
е 

Шлеп на Сави 

Плато изнад  
Теразијског тунела 

     Александра Тилингер, диa,  ЈУП Урбанистички завод Београда 

 

          

Ракина бара 

Уз Зрењанински пут 

Приобаље 

         

          



 поврће и воће... 
 цвеће и украсно биље  
 природно /ливадско/ биље 
 индустријско биље 
 лековито биље 
 зачинско биље 
 биљке влажних станишта … 

 

 
БЕОГРАД - културе: 
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ПРВИ КОРАЦИ КОД НАС, 
ПРВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У ОКРУЖЕЊУ 

БЕОГРАД-Иницијатива  

за градске баште 
ЗАГРЕБ-Конкурс Скупштине  

града  за градске баште 
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           БЕОГРАД - Башталиште 

Прва београдска урбана баштенска заједница налази се у Сланцима, општина Палилула. 
Овдашњи заљубљеници у природу, али и волонтери из света узгајају поврће, без коришћења 
хемикалија. Основали су га организације WWOOF Србија и Београдски фестивал цвећа.  
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      ЗАГРЕБ - ПаркТИципација 



Баште се примиле... 

Vrt na Stenjevcu  

Sretni dobitnici parcela: 'Kaj bu tu sve 

raslo k'o šašavo' 

Gradonačelnik Zagreba 

predao na korištenje 231 

parcelu u kvartovskom 

vrtu na Stenjevcu,  

     Александра Тилингер, диa, Урбанистички завод Београда                                                                         ФОРУМУРБАНУМ 2014 

 



ЦИЉ:  
’’ЈЕДНА ОПШТИНА-ЈЕДНО БАШТАЛИШТЕ’’ 
      

WWOOF Srbija i Beogradski 

festival cveća 

pozivaju Vas da se priključite 

prvoj zajedničkoj bašti u 

Beogradu pod nazivom 

BAŠTALIŠTE“ 

Baštalište je baštenska zajednica 

osnovana tokom zime 2012/13. u 

Slancima, 8km od centra Beograda. Na 

parceli od 6 ari. 

12 baštovana različitog uzrasta i 

obrazovanja uzgaja organsko povrće za 

sopstvene potrebe u duhu solidarnosti i 

deljenja.  

 

БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ЦВЕЋА 

2013.  

Тема: Мале градске баште 

 

 

Zajedničkim ulaganjem obezbedili su 

sistem za navodnjavanje, alat, većinu 

potrebnog semena i rasada i vodu. . 

Želja: skrenuti pažnju gradskih vlasti na 

ekološki, socijalni, zdravstveni i ekonomski 

interes pretvaranja zapuštenih urbanih 

prostora u cvetnjake i povrtnjake, 

dostupne velikom broju građana  
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Мале градске баште све више постају  део свакодневне урбане 
потребе градског човека, било као финансијска потпора, било као 
вид укључивања у нови урбани простор, као облик социјализације, 
едукације, рекреације, чак и терапије.  

 

Поред евидентних потреба, оно што, и у нашим просторима, овом 
начину коришћења земљишта иде у прилог јесте чињеница да се 
мале градске баште могу организовати: на привременим локацијама 
(до привођења намени), на запуштеним и девастираним градским и 
субурбаним просторима, на пољопривреном земљишту, јавним 
зеленим површинама...  

у готово свим деловима града: централној зони, периферним зонама, 
приобаљу... као привремене, или као сталне локације 

 

Можда најважније, сем евидентних просторних и (можда недовољно 
разрађених) планских могућности, мале градске баште су јединствен 
пример могуће позитивне спреге индивидуалног и јавног интереса, 
односно уређења градског простора са малим улагањем, а значајним 
бенефитом за Град и његове становнике.  

 

   ЗAКЉУЧАК 
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Потребно је: 
Дефинисати типове (врсте, величине, облике организовања...) урбаних башти 
погодних за Београд  
Дефинисати критеријуме које треба да задовољава простор намењен 
формирању урбаних башти 
Урадити анализу простора у Београду где је могуће формирање урбаних башти 
 а.  са аспекта планске документације:  

  трајне локације 
  привремене локације 

 б.  са аспекта власничког статуса земљишта: 
 у државном власништву 
 у приватном власништву 

     в.  са аспекта погодности земљишта за узгајање одређених култура… 
Утврдити потребе и дефинисати профил корисника 
Проучити начине финансирања и дефинисати економске механизме 
прединвестирања (public-private…), улагања, опремања, одржавања, давања у закуп 
земљишта као непрофитабилног облика уређења простора 
Дефинисати могућности организовања и облике удруживања потенцијалних 
корисника 
Плански дефинисати, направити каталог локација 
Информисати, иницирати, популаризовати… 

 ЗAКЉУЧАК 
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...И ЗА КРАЈ /ипак се креће/ 

 
 

http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=47955 

‘’Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada je... izradio  

Studiju mogućih lokacija za uređivanje javnih gradskih vrtova 
na području Grada Zagreba  
u kojoj su razmotrene urbanističke mogućnosti predloženih lokacija za realizaciju tog projekta. 

 
Iako je unutar građevinskih područja, a posebno u gradovima, poljoprivredna 
namjena isključena, mogućnost privremenog korištenja u poljoprivredne 
svrhe regulirana je Odlukom o građevinskom zemljištu i Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištvu.  
 
Zaključak studije je da je potrebno, u suradnji s mjesnom samoupravom, ustanoviti 
zanimanje građana za male gradske vrtove i formulirati načine organiziranog upravljanja 
i korištenja, uz poštivanje ograničenja zadanih inkopatibilnim namjenama korištenja 
(infrastrukturni koridori, radne zone, vrijedni krajolici) prostora u poljoprivredne svrhe. 
 

Studija je predstavljena 1. veljače 2013. u ZgForumu, pred punim auditorijem, u kojem su bili djelatnici Gradskog 
ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i članovi tima koji je izradio Studiju, Službe za mjesnu samoupravu, 
Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove, Odsjeka za zelene 
površine Gradskog ureda za prostorno uređenje, Agronomskog fakulteta, Udruga Vrt i Parkticipacija, građanske 
inicijative Eko ekipa Prečko, te nekoliko studenata Agronomskog i Arhitektonskog fakulteta. 

 

Хвала на пажњи,  надамо се да ћемо се идуће године видети са  

Студијом могућих локација за уређење малих градских 
башти на подручју града Београда 
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