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1. УВОД 

 

Вода је извор живота, покретач и снага. Њено присуство у непосредној човековој 

близини улива сигурност и спокој. Вода у својим природним облицима била је и остала 

иницијација за стварање људских насеобина, насеља и градова. Градови су формирани уз 

речне токове, обале мора и језерa, користећи све благодети које вода може да пружи својом 

близином. 

Развој и урбанизацију градова паралелно је пратио развој начина односно система 

снабдевања становништва, пијаћом водом. Доступност чисте пијаће воде што ширем кругу 

становништва је неизоставан циљ друштвених заједница и насељских структура власти.  

 

 
Од старогрчких градова, преко сакралних споменика и верских комплекса, па даље 

кроз ренесансне градове, до данас, пијаћа вода, која је јавно доступна и намењена широком 

кругу корисника, појављује се у форми јавних чесми, фонтана или бунара.  

 

2.     ЦИЉ ИЗРАДЕ АНАЛИЗЕ  

 

Основни циљ је формирање предлога мреже јавних чесми на територији града и 

препознавање јавних простора које је могуће оплеменити и допунити садржајем јавних 

чесми. 

Поред основног, анализа има  додатне циљеве: 

- Иницирање формирања катастра постојећих јавних чесми и јавних бунара на 

територији града.  

- Прихватање јавних чесми као објеката који имају  уметничко, историјско и 

споменичко значење, објеката који представљају место окупљања, стратешке тачке. 

Недовољна свест о значају јавних чесми као дела комуналне опремљености града, 

елемената урбаног мобилијара, али и као објеката у простору који могу имати вишеслојна 

значења упућује на потребу ревитализације мисли и промовисања истих.  

- Разматрање појединачних локација за постављање јавних чесми и њихово 

опремање односно партерно уређење.  

- Систематизација теоријских и практичних сазнања, формирање мреже 

потенцијалних локација као крајњи резултат могу дати смернице за формирање градске 

одлуке којом би се овај појам и тематика детаљно дефинисали.  

- Предлагање смерница које би се могле уграђивати у планску документацију. 
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 3.  МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП 

 

Методолошки приступ анализе обухвата две основне фазе. 

Фаза 1 подразумева: 

- прикупљање релевантних података везаних за појам "јавне чесме", у смислу 

дефиниције, теоријских сазнања, релација са додирним сферама из бројних научних 

области, примера и тенденција из окружења и света; 

- прикупљање података о јавним чесмама везаних за просторни обухват града Новог 

Сада и њихова систематизација, каталошки и графички преглед; 

- паралелни увид у планску документацију и стање на терену . 

Подаци су прикупљани на следећи начин: увидом у планску документацију и 

архивску документацију којом располаже ЈП "Урбанизам", документацију из евиденције 

надлежних служби, личних фото-документација, прегледом података доступних на 

интернету, конкретним обиласком терена и др. 

Анализирани подаци и закључци су систематизовани и приказани текстуално, фото-

документацијом и графичким приказима. 

Фаза 2 подразумева: 

- дефинисање основних начела која је неопходно поштовати приликом одабира сваке 

појединачне локације за постављање јавне чесме; 

- формирања предлога локација за постављање јавних чесми на територији града и то 

у форми мреже предлога локација а у оквиру ње припадајућу типологију; 

- детаљну анализу појединачних локација као угледних примера; 

- извођење закључака и смерница. 

Поред текстуалног, подаци из фазе 2 приказани су и у форми графичких приказа, 

фото монтажа и 3Д модела. 

 

4.   ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА 

 

4.1      Порекло речи   

 

Реч "чесма"  је турског односно персијског порекла. Значења по Ивану Клајну су :  

 1. цев кроз коју истиче вода из водовода, славина;  

 2. уређени ограђен извор; бунар из ког истиче вода; фонтана.  
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 Реч "јавне" у склопу појма јавне чесме, у најширем смислу би подразумевала јавну 

доступност, односно јавну приступачност.  

 

4.2.   Дефинисање појма 

 

Појам јавне чесме није конкретно дефинисан у законској регулативи нити га 

детаљно дефинише било која од додирних научних дисциплина. Дефиниција као таква не 

постоји, али је појам неретко описно објашњен. Ова анализа покушава да да своје 

објашњење, односно дефиницију појма. 

 

Јавна чесма представља објекат, постављен на јавној површини, путем којег се 

испоручује вода исправна за пиће. Поред основне функције, јавна чесма са собом носи и 

карактеристике комуналног објекта, грађевинског објекта, објекта који се може сврстати у 

уметничку инсталацију или примењену скулптуру. Јавна чесма представља значајну 

друштвену тачку, место окупљања, сусрета и симболике уопште, те као таква мора бити 

приступачна и доступна свима. Без обзира на начин снабдевања водом, она мора бити 

исправна за пиће. 

 

5.  ЈАВНЕ ЧЕСМЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ 

 

Вода је круцијални и неретко ограничавајући фактор у просторном и демографском 

развоју градова. У периоду када још није било сталних људских насеља, тј. када су се људи 

бавили ловом и сакупљањем плодова, вода се узимала из водотокова, језера, извора. 

Међутим, у моменту када су основана прва насеља и када је седелачки начин живота 

заменио номадски, начин прикупљања, складиштења и дистрибуције воде је постао један од 

главних задатака у сваком насељу. Стога су прва насеља и настајала у непосредној близини 

природних извора пијаће воде. Неретко су ресурси пијаће воде одређивали просторни и 

демографски раст и развој градова. Веома брзо се почиње са изградњом бунара на којима се 

становништво свакодневно снабдевало водом. Како је број становника растао, тако је расла 

и потрошња воде, што је иницирало проналажење нових извора пијаће воде, те и начине да 

се она дистрибуира и складишти.  

У античој Грчкој користила се изворска, бунарска вода али и кишница. Како је број 

становника непрестано растао Грци су морали да чувају воду у бунарима, и да је 

дистрибуирају до грађана: Они су међу првима водили рачуна о квалитету воде користећи 

аерацијске базене за пречишћавање.  

Римљани су били велики конструктори и дали су велик допринoс унапређењу 

водоснабдевања. Градили су насипе и бране на рекама и стварали акумулације из којих се 

становништво снабдевало водом. Највише су ценили планинску, изворску воду због њеног 

квалитета. Системом аквадуктова вода је транспортована до јавних чесми на градским 

улицама и трговима и приватних чесми и фонтана у атријумима патрицијских кућа.  
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 Јавне чесме у Помпеји 

 

Након пада Римског царства, аквадукти се више нису користили, а током средњег 

века системи за транспорт пијаће воде нису значајно унапређени. Коришћена су дрвена 

бурад, а вода је доношена из река и извора који су било ван градских зидина.  

У периоду раног хришћанства, чесме и фонтане у портама базилика западне Европе, али и 

Византије су незаобилазне. Симбол су прочишћења. 

Једнобожачке религије – хришћанство и ислам уз своје богомоље неизоставно имају и  

јавне чесме са пијаћом водом. Јавне чесме су грађене покрај путева, на раскрсницама, 

испред цркава и џамија, а њихова функција је била да обезбеде чисту воду за пиће 

верницима, пролазницима, путницима и грађанима. 

 

            
Чесма у Николајевској порти, Нови Сад           Бунар из 17. века, Котор 

 

Први градски систем за снабдевање пијаћом  водом (градски водовод) је изграђен 

почетком 19. века у Шкотској.  

„Довођење воде цевима са већих удаљености у организацији приватних предузећа 

започело је у ствари тек од седамнаестог века, а ни тада је често није било довољно. Да би 
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надокнадила тај недостатак, јавна чесма обављала је још две функције које су се касније, 

појавом технолошког напретка, полако изгубиле: јавна чесма била је често уметничко дело 

које је неретко служило за задовољство оку као и за гашење жеђи, нарочито у италијанским 

и швајцарским градовима; надаље она је била жариште друштвеног живота, пружајући 

прилику за састајање и комуникацију становника, подједнако као и гостионица и чесма је 

била место где су се сазнавале све новости из одређене градске четврти. Данашњи 

санитарци и инжињери који се труде да своје познате механичке направе пренесу у 

неразвијене земље и да доведу воду у сваку кућу иначе примитивних села нису ни свесни 

како тиме озбиљно разарају друштвени живот заједнице, а да јој не дају довољну 

надокнаду“ (Луис Мамфорд, "Град у историји“ - Средњовековни град: Брига за чистоћу и 

људска чула, стр.314) 

 

 

6.    ПРЕДМЕТ АНАЛИЗЕ 

 

Анализа у свом општем делу обухвата у најширем смислу појам "јавне чесме" на 

територији града Новог Сада свих типолошких категорија. У даљој разради, кроз 

предложена решења, анализа ће се фокусирати искључиво на јавне чесме у систему 

снабдевања из градске водоводне мреже.  

 

 

7.    ПРАВНИ АСПЕКТ ПОСТАВЉАЊА ЈАВНИХ ЧЕСМИ 

 

 Законом о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 

88/11) у члану 3. тачки 13. утврђено је да се под комуналним делатностима, поред других 

набројаних, подразумева и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и 

тоалета. Чланом 4. овог закона, прописано је да јединица локалне самоуправе, у складу са 

овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, 

одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство 

система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. 

  

На територији Града Новог Сада донета је Одлука о уређењу Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12, 9/13, 26/13, 69/13, „Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/14 - УС, „Службени лист града Новог Сада“ бр. 13/14 и 28/14) 

која у члану 9. наводи да су јавне чесме комунални објекти, а у члану 4. комуналне објекте 

дефинише као грађевинске објекте са уређајима, инсталацијама и опремом. Даље, у члану 

96. прописано је да комуналне објекте одржава правно лице коме је поверено обављање 

одређене делатности, односно у чијој надлежности је одржавање одређених објеката или 

уређаја. 

У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних 

делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 

8/11-исправка, 38/11 и 13/14) у члану 7. стоји да технички системи за испоруку воде чине 

јавне чесме, а чланом 10. је прописано да се технички системи за испоруку воде и уклањање 

вода, начин прикључења и технички услови за прикључење водоводних и канализационих 

кућних инсталација на јавни водовод и јавну канализацију, као и технички и други услови 
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за испоруку воде и уклањање вода ближе одређују посебним актом који доноси Градско 

веће, на предлог Управног одбора Предузећа. 

 

 

8.   ТИПОЛОГИЈА 

 

Подела према извору снабдевања:  

- ЈАВНА ЧЕСМА  –  извор снабдевања је градска водоводна мрежа; 

- ЈАВНА ЧЕСМА  –  БУНАР – извор снабдевања су подземни водоносни слојеви. 

  У зависности од    начина истицања воде на површину, бунари могу бити: 

 - АРТЕРСКИ – вода сама истиче изнад терена под утицајем хидростатичког 

притиска; 

 - СУБАРТЕРСКИ – вода не истиче изнад терена, потребна је уградња пумпе. 

 

Подела бунара према квалитету воде: 

- ЈАВНИ БУНАРИ СА НЕПРЕЧИШЋЕНОМ ВОДОМ – бунар се снабдева водом из 

 подземних водоносних слојева без икаквог претходног пречишћавања; 

- ЈАВНИ БУНАРИ СА ПРЕЧИШЋЕНОМ ВОДОМ – савремене технологије омогућавају 

прераду, односно, пречишћавање вода до одговарајућег хемијског састава, како би 

вода била исправна за пиће. Ово изискује уградњу опреме за пречишћавање  у 

склопу сваког појединачног бунара.  

 

Подела према равни постављања:  

- ХОРИЗОНТАЛНА РАВАН – површине јавне намене у склопу јавних простора које се 

 налазе у хоризонталној равни а у оквиру њих јавне чеснме постављене као 

 слободностојећи објекти – елементи урбаног мобилијара; 

- ВЕРТИКАЛНА РАВАН -  делови фасада објеката као вертикалних површина у склопу 

 јавног простора. 

 

   
 

 

 

Подела према симболици: 
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- СПОМЕН-ЧЕСМЕ – чесме које првенствено имају споменички односно симболички 

значај; 

- ЧЕСМЕ КАО КОМУНАЛНА ОПРЕМА – јавне чесме – у смислу довођења чисте пијаће 

воде на јавну површину и стављање на располагање свим корисницима јавних 

површина.  

 

Подела према форми/материјалу: 

- СЛОБОДНА (УМЕТНИЧКИ ОБЛИКОВАНА- УНИКАТНА), 

- ПРЕФАБРИКОВАНА (УНИВЕРЗАЛНА). 

 

Подела према механизму за пуштање воде: 

- МЕХАНИЧКА, 

- АУТОМАТСКА/ЕЛЕКТРОНСКА. 

 

Подела према функцији: 

-  САМОСТАЛНА ЈАВНА ЧЕСМА, 

- ИНТЕГРИСАНА ЈАВНА ЧЕСМА (јавна чесма може бити интегрисана са другим 

 елементима урбаног мобилијара – јавним часовницима, фонтанама, споменицима, 

инфо-таблама, соларним напајањима, "hot-spot" – овима, тоалетим. 

 

 

9.  ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У НОВОМ САДУ 

 

Јавни бунари су били традиционалан вид снабдевања Новог Сада водом. Највећи 

број тих, некад главних снабдевача Новог Сада водом данас није у функцији, или је 

потпуно нестао. Према подацима из 1962. године у Новом Саду је било 84 јавна бунара 

преко којих су се највећим делом водом снабдевали грађани Новог Сада. Објекти јавних 

институција, вишепородичног становања, болнички, школски и комплекси специјалних 

намена су имали сопствене системе за снабдевање водом који су такође напајани преко 

бушених бунара. После 1962. године, долази до изградње јавног водоводног система.  

 

9.1.   Историјат  
 

Све до средине XIX века становници Новог Сада су се снабдевали водом из Дунава 

или копаних бунара. Епидемија колере 1892. године, изазвана загађеном дунавском водом 

подстакла је бушење дубоких бунара и покренула је размишљања о изградњи водоводног 

система. 

Први дубоки субартерски бунари избушени су 1895. године. До Првог светског рата 

изграђено је 20 јавних бушених бунара, али се још увек највећи део становништва 

снабдевао водом из Дунава или копаних бунара. У овом периоду није дошло до изградње 

водоводног система. Период између два светска рата обележен је масовном изградњом 

јавних бушених бунара и бунара за индивидуално снабдевање водом путем кућних 

водовода. По завршетку другог светског рата Нови Сад је имао око 55.000 становника, око 

1000 бунара и кућних водовода и 106 јавних бунара. Сви ови бунари нису могли да 

задовоље потребе за здравом пијаћом водом, ни по количини, ни по квалитету. У том 

периоду постало је јасно да се мора кренути у изградњу водоводног система. 



АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ СА УРЕЂЕЊЕМ  

 

ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3/III, 21000 Нови Сад 

 
8  

 

          
Чесма у Улици Пап Павла, 1965. година            Чесма на Сајмишту, 1961. година 

 

Као најекономичније решење, предложено је да се користи водостаница на 

железничкој станици. Водостаница је представљала таложник за воду захваћену из Дунава. 

Овом водом су се снабдевале парне локомотиве и део индустријске зоне. Постојећи објекти 

су адаптирани, а неопходни нови су дограђени. Капацитет водостанице је био 3600 m³/дан, 

од чега је становништву било намењено 1.800 m³/дан, а остатак железници и индустрији. 

Изградња нових објеката започела је 1951. године, а 1952. године изграђено је 9 km 

водоводне мреже. Овај "мали водовод" пуштен је у рад 1953. године. Доградњом објеката у 

току експлоатације (доградња филтер-станице, резервоара на Транџаменту, бунара и сл.) 

повећан је капацитет водовода на око 8.000 m³/дан у току 1964. "Мали водовод" био је у 

функцији до 1965. године, односно све до пуштања у рад "великог водоводног" система 

какав данас познајемо.  Изградња објекта "великог водоводног" система започела је још 

1954. године, јер је било јасно да "мали водовод" не може да задовољи потребе за водом 

становника и привреде Новог Сада. Изградња "рени" бунара на Бећар штранду и објеката за 

прераду воде започела је 1959. године, а у рад су пуштени 1965. године, са капацитетом од 

око 55.000 m³/дан и дужином водоводне мреже од око 90 km. Данашњи капацитет 

водоводног система је око 130.000 m³/дан, а дужина мреже је преко 1.100 km. Развој 

водоводног система имао је за последицу престанак коришћења копаних и бушених јавних 

бунара. Бушени јавни бунари и даље постоје у граду, и служе као резерва за снабдевање 

водом у случају ратних дејстава. Изградња водоводног система града директно је утицала 

на смањену потребу за коришћењем јавних бунара, а самим тим и њихово одржавање.  

 

9.2.   Преглед постојећег стања  

 

Прикупљање података о постојећим јавним чесмама на територији града за ову 

анализу праћено је следећим потешкоћама:  
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 - Сумарна евиденција јавних чесми не постоји; 

 - У зависности од места на ком се налази свака појединачна јавна чесма је у 

 надлежности посебне организације – власника/корисника земљишта (списак 

 локација преузет од ЈП "Завода за изградњу града" Нови Сад и ЈКП "Градско   

 зеленило" Нови Сад  представља  само један део укупног броја постојећих јавних 

 чесми); 

 -  Изласком на терен могуће је насумично евидентирати постојање појединих чесми, 

али не и са сигурношћу утврдити њихове карактеристике (прикључак на градску 

водоводну мрежу, изворску или бунарску мрежу, техничку и здравствену 

исправност, као ни лице или институцију у чијој је надлежности њено одржавање). 

 

Вишедеценијско неажурирање података о јавним чесмама, као и данашња подела 

административних надлежности у сфери постављања и одржавања истих, довеле су до 

позиције у којој је скоро немогуће установити тачан број и локације на којима се налазе 

јавне чесме у Новом Саду. У наставку се даје преглед и систематизација података до којих 

се дошло током израде анализе. 

 

На територији града Новог Сада постоји велики број бунарских или изворских вода 

које су уобличене у јавне чесме. Многе од њих су активне, али о њиховој исправности и 

одржавању нико не води рачуна (не постоји надлежна институција). Највећи број ових 

објеката није евидентиран у било ком облику (описна локација или графичка представа – 

позиција у простору). Међу оваквим чесмама постоји и неколицина оних које се интензивно 

користе, а  њихову исправност контролише  Институт за јавно здравље Војводине.  

 

Без уплива у тумачење резултата који су добијени, анализа преузима списак из  

елабората "Утврђивање и праћење здравствене исправности воде за пиће јавних бунара на 

територији Града Новог Сада током 2012. године." 

 

На територији града Новог Сада евидентирани су следећи бунари: 

 

1. Јавни бунар на Лиману IV у Улици 1300 каплара, Нови Сад, 

2. Јавни бунар на Лиману 3, у парку, угао Народног фронта и Шекспирове улице, Нови Сад, 

3.  Јавни бунар код СПЕНС-а, Булевар цара Лазара у Новом Саду, 

4. Јавни бунар "Марија Снежна", Петроварадин, 

5. Јавни бунар на Рибарском острву код ресторана „Дунавска тераса“, Нови Сад, 

6. Јавни бунар на Рибарском острву испред удружења риболоваца – „Хигијенски завод и 

Удружење риболоваца“, Нови Сад, 

7. Јавни бунар код „Електровојводине“, Нови Сад, 

8. Јавни бунар у Улици Алберта Томе , Нови Сад, 

9. Јавни бунар на Лиману IV у Улици Јожефа Марчока, Нови Сад, 

10. Јавни бунар на Лиману IV у Улици Балзаковој бр. 62, Нови Сад, 

11. Преливна чесма у Улици 7. јула, Сремска Каменица, 

12. Каптирани извор „Света Петка“ у Улици Гробљанској 242, Војново, Сремска Каменица. 
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На основу дописа Градске управе за комуналне послове и ЈП "Завод за изградњу 

града", Нови Сад, констатовано је следеће: 

На основу уговора са Градском управом за комуналне послове, приватно предузеће 

обавља послове одржавања јавних чесми повезаних на градски систем за водоснабдевање. 

Стручни надзор над извршењем ових радова врши ЈП "Завод за изградњу града" Нови Сад, 

а радове на затварању чесми, поправкама и баждарењу водомера, монтажи водомера и 

пуштање у рад чесми након зимског периода, изводи ЈКП "Водовод и канализација" Нови 

Сад.  

 

Уз наведено објашњење, достављен је списак јавних чесми које су у надлежности 

наведених институција: 

 

1. Улица Фрање Штефановића, Петроварадин, 

2. Београдски кеј, Нови Сад, 

3. Кеј жртава рације (код споменика), Нови Сад, 

4. Београдски кеј (код Дома војске), 

5. Улица Руменачка код броја 102, Нови Сад, 

6. угао Булевара ослобођења и Улице Народног фронта, Нови Сад, 

7. Булевар ослобођења (код "Лутрије"), Нови Сад, 

8. Булевар Јована Дучића (код робне куће), Нови Сад, 

9. угао Булевара ослобођења и Јаше Томића, Нови Сад,  

10. угао Булевара ослобођења и Браће Рибникар, Нови Сад, 

11. Улица Новосадског сајма, Нови Сад, 

12. угао Бате Бркића и Булевара Јована Дучића, Нови Сад, 

13. Улица Балзакова, Нови Сад, 

14. угао Омладинског покрета и Париске комуне, Нови Сад, 

15. Улица Браће Могин (код поште), Нови Сад, 

16. Булевар цара Лазара број 73, Нови Сад, 

17. Тврђава (код Академије уметности), Петроварадин, 

18. угао Партизанске и Темеринске, Нови Сад, 

19. Булевар цара Лазара број 73, Нови Сад, 

20. Улица футошка (код Електротехничке школе), Нови Сад, 

21. Улица 6, Шангај, Нови Сад, 

22. Стадион ФК "Индекс", Нови Сад, 

23. Лимански парк (код скејт-парка), Нови Сад, 

24. Тврђава (ауто паркинг код семафора), Петроварадин.  

 

 

Јавне чесме у надлежности ЈКП "Градско зеленило":  

 

1. Дунавски парк (у непосредној близини језера), 

2. Лимански парк ( угао Шекспирове и Улице Народног фронта), 

3. Лимански парк (у близини боћалишта), 

4. Каменички парк (централни плато) – чесма није у функцији, 
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5. Каменички парк (изворишна чесма), 

6. Футошки парк  (геотермални извори – тренутно ван функције), 

7. Булевар Европе (три бушена бунара – за потребе система за заливање на Булевару 

Европе), 

8. Зелене површине у различитим деловима града за које нису тражени нити 

исходовани било какви услови, те нису достављени ни конкретни подаци од ЈКП 

"Градско зеленило". 

 

Напомена: није прецизиран извор снабдевања сваке појединачне чесме.  

 

Овако прикупљени подаци су представљени на графичком приказу број 1 (Приказ 

просторног размештаја постојећих чесми и бунара на територији града Новог Сада) у виду 

шематског распореда постојећих јавних чесми и бунара. 

 

Неопходно је напоменути да на територији града Новог Сада постоји велики број 

јавних чесми које ова анализа није евидентирала из разлога недоступности података. 

Поједине од неевидентираних јавних чесми су ван функције, поједине су у потпуности или 

делимично девастиране, а поједине функционишу без икаквог надзора, одржавања или 

контроле.  

 

Водоводни систем Града Новог Сада димензионисан је тако да обезбеђује довољне 

количине воде за потребе гашења пожара. У оквиру водоводне мреже постављен је велики 

број хидраната (надземних и подземних) на које се прикључују хидрантска црева за гашење 

пожара. На надземним хидрантима могуће је у току летњих месеци поставити чесме за 

снабдевање водом. 

 

 

 

       
Јавна чесма - бунар у Лиманском парку      Јавна чесма - бунар на Булевару цара Лазара 
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Чесма код боћалишта у Лиманском парку    Чесма на  Београдском кеју 

 

     
Славина на хидранту                                                 Чесма "Викторија" испред С.Ш. "Михајло Пупин" 

 

9.3.   Закључци изведени из прегледа постојећег стања 

 

Из прегледа постојећег стања јавних чесми на територији града Новог Сада изведени 

су следећи закључци: 

 

- Град Нови Сад не поседује катастар јавних чесми и бунара; 

- Велик је број запуштених бунара и чесми, бунара и чесми које су ван функуције, 

или оних које функционишу без редовног одржавања; 

- Систем надлежности и одржавања на територији града је нефункционалан и не 

покрива све јавне чесме нити бунаре (поступак је детаљније описан у поглављу 9.2 на 

страни 9). Напомиње се да се у већим градовима на територији Републике Србије о јавним 

чесмама у потпуности стара једно јавно предузеће и то уобичајено локални водовод; 

- Опасност по јавно здравље становника Новог Сада представљају активне јавне 

чесме са бунарском водом. Важно је напоменути да корисник није у могућности да када 

види јавну чесму на јавном простору процени да ли је вода коју она испоручује бунарска 

или из водовода, те да ли је или није исправна за пиће. Пример: јавна чесма – бунар у 

Лиманском парку и јавна чесма испред С.Ш. "Михајло Пупин" визуелно једнако позивају 

на коришћење. Корисник нема сазнање о томе да је чесма испред С.Ш. "Михајло Пупин" 

редовно одржавана и да се снабдева водом из водовода (здравствено исправна), а да је 

чесма у Лиманском парку јавна чесма – бунар, са променљивим и упитним квалитетом 

воде.  
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10.  ПРИМЕРИ ИЗ ОКРУЖЕЊА И СВЕТА, ДЕШАВАЊА И ТЕНДЕНЦИЈЕ 

 

Град Ниш је, у склопу прославе 17. векова Миланског едикта, покренуо пројекат "17 

чесми за 17 векова". У финансирању, донирању, дизајнирању и постављању чесми из овог 

пројекта учествовали су различити субјекти, од града Ниша до црквених велокодостојника. 

Као резултат целокупне акције, град Ниш и његови грађани су постали богатији за 17 

јавних чесми, али уједно и 17 уметничких инсталација и подсетника на историјски догађај.  

 

  
Булевар краља Александра, Ниш              О.Ш. "Душко Радовић", Ниш 

 

 

 

Град Требиње, као један од градова БиХ са високим степеном културе, богатим 

историјским наслеђем и традицијом грађанског друштва и урбаног живота, улаже у 

одржавање, реконструкцију и очување наслеђених јавних чесми. На тај начин се 

промовише историјско-културно наслеђе, али и води рачуна о удобности живота својих 

грађана. 

 

              
Спомен-чесма баруну Бабићу, Требиње 
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Спомен чесме посвећене Јовану Дучићу, Требиње 

 

Град Беч је недавно у склопу акције промовисања " јавних чесми" као безбедног, 

здравог, еколошки одрживог начина снабдевања грађана водом, поставио 7 нових мобилних 

јавних чесми. Поред ових, у граду Бечу је активно укупно 900 јавних чесми.   
 

             
Мобилне јавне чесме, Беч 

 

Тенденције:  

Последње деценије су донеле експанзију коришћења и конзумирања флаширане 

воде. Доступност, практичност, здравствена и бактериолошка исправност оваквог начина 

конзумирања воде допринели су да данашњи човек у сваком моменту крај себе има своју 

"пластичну бочицу" воде.  

 Не улазећи у економску добит произвођача и дистрибутера флаширане воде, бројна 

удружења, научне куће, али и менаџменти све већег броја градова, указују на погубност 

такве навике. Поред многих других (попут упитног квалитета куповних флашираних вода, 

економског аспекта и сл.), стручњаци указују на нарастајући проблем одлагања пластичне 

амбалаже коју свакодневно производимо. Једно од могућих решења овог проблема, види се 

у све присутнијој промоцији јавних чесми. Промоцију овакве идеје бројни градови 

спроводе кроз реконструкцију постојећих и постављање нових јавних чесми, али и 
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одржавање истих, у смислу постављања високих стандарда неопходне хигијене чесми и 

здравствене исправности воде.  

 У градовима из земље и окружења у којима су у скорије време постављене чесме 

неретко је присутна поновна појава задужбинарства. У европским и светским метрополама 

улогу задужбинара преузимају разне компаније, на тај начин промовишући себе, али и 

приказујући своје друштвено одговорно пословање.  

Градске власти и надлежне службе у оваквим случајевима координирају 

инвестиције, радове, одабир адекватних локација и уметничко – обликовних решења.  

 Техничка и технолошка достигнућа, инфраструктурна опремљеност градова у 

комбинацији са креативношћу и примењеним дизајном дају небројене могућности спајања 

елемената урбаног мобилијара. У том смислу јавну чесму могуће је интегрисати са 

фонтанама, скулптурама, часовницима, соларним панелима, клупама, рекламама, 

надстрешницама, зеленилом…  

 

 

ФОТОГРАФИЈЕ ПРИМЕРА 
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11.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА - НАЧЕЛА 

 

Ова анализа даје преглед постојећег стања, али и предлог нових - потенцијалних 

локација за постављање јавних чесми.  

 

Приликом одабира локација потребно поштовати утврђена основна начела : 

 

1. Јавност површине на којој се предлаже/планира постављање јавне чесме. Неопходно је 

утврдити усаглашеност  постојећег стања (стање на терену) и планиране намене. Пре 

одабира локације обавезно је извршити увид у важећу планску документацију и 

недвосмислено утврдити планирану јавну намену предметне површине. Утврдити да ли је 

простор планиран као јавни али и да на истом није планирана изградња или постављање 

било каквих објеката.  

 

2. Постојање неопходних инфраструктурних прикључака и поштовање техничких 

услова прикључења јавних чесми на водоводну и канализациону мрежу.  

За функционисање јавне чесме неопходно је обезбедити прикључак на градску 

водоводну и градску канализациону мрежу. Уколико дизајн и техничко решење изискују, 

алтернативно је потребно омогућити прикључке и на остале инфраструктурне мреже 

(електроинсталација, Wi-Fi  и слично). 

Водоводна мрежа града Новог Сада дужине је око 1100 km и представља добру 

основу за реализацију нових чесми.  

Чесме ће се снабдевати водом, повезивањем на секундарну водоводну мрежу 

профила Ø 100 mm.  

Овим се постиже сигурност у погледу квалитета воде коју ће грађани конзумирати, 

имајући у виду да је квалитет воде у водоводном систему под сталном контролом ЈКП 

"Водовод и канализација" и других надлежних институција. 

Одвођење употребљене или неискоришћене воде вршиће се повезивањем чесме на 

постојећу секундарну канализациону мрежу. 

Техничке услове прикључења на водоводну и канализациону мрежу потребно је 

прибавити од ЈКП "Водовод и канализација" за сваки локалитет понаособ. 
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3. Доступност и приступачност. 

Само постављање на јавну површину и прикључење на јавну градску водоводну 

мрежу скоро у потпуности гарантује доступност воде и јавних чесми свим корисницима. О 

приступачности је неопходно водити рачуна приликом планирања и извођења партерног 

уређења, као и одабира техничког и дизајнерског решења јавне чесме. Овде је могуће 

промовисати и применити "дизајн за све" или "универзални дизајн". 

 

 
 

   
  

4. Фреквентност локације подразумева довољан број потенцијалних корисника.  

Број потенцијалних корисника је један од фактора који оправдава постављање јавне 

чесме на конкретној локацији. Свакако да приоритет имају јавни простори који се користе 

свакодневно и на којима је видљиво присуство различитих група корисника. У ове просторе 

спадају паркови, шеталишта, дечија игралишта, терени за спорт и рекреацију, али и аутобуске и 

железничке станице,  пешачке зоне, тргови и фреквентне пешачке руте, туристички локалитети 

итд.   

Овај критеријум постаје одлучујући  у случајевима када је мрежа јавних чесми слабо 

развијена.  
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5. Безбедност.  

Локације за постављање јавних чесми је потребно одабрати тако да максимално буде 

осигурана безбедност корисника али и самог објекта јавне чесме. Ово се може постићи 

адекватним позиционирањем у простору, али и увођењем додатних безбедносних мера као 

што су додатно осветљење, видео надзор и слично. 

 

6. Адекватно урбанистичко решење.  

Предложене локације треба да буду адекватан и ненаметљив урбани миље – подлога 

за постављање чесме. Истовремено чесма у било ком свом облику оплемењује јавни 

простор и доприноси повећању квалитета градског простора и удобности живота његових 

житеља. Урбанистичко решење треба у себи да интегрише правилан одабир јавног 

простора, сагледавање окружења, предлог партерног уређења, елемената мобилијара али и 

других утицајних фактора.  

 

7.  Еколошка свест и  одрживост.  

 

 Могућност конзумирања пијаће воде на јавним површинама без нужне производње 

отпада (у смислу пластичне амбалаже) подиже степен еколошке свести и одрживост 

целокупне локалне заједнице. Јавна чесма нуди алтернативу пластичној бочици у торби 

највећег броја корисника јавних простора. Омогућава коришћење свеже, здравствено 

исправне и доступне воде. Корисницима јавних чесми је омогућено конзумирање воде без 

коришћења амбалаже. Град Њујорк је покренуо кампању под називом "TapIt" која 

представља промоцију градских јавних чесми уопште. "TapIt"  натписи су јасно видљиви са 

јавних површина, али су и доступни као апликација на "паметним уређајима". Основна 

идеја ове кампање је промоција еколошке свести и одрживости.  
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8. Поштовање уметничко–обликовних и основних техничких карактеристика сваке 

појединачне чесме 

 

Техничко-технолошке карактеристике диктирају начин обликовања и коришћења 

сваке појединачне јавне чесме. Механизми за довођење, одвођење и пуштање воде,  

материјали који се уграђују и они од којих је израђена чесма, уметничка форма, као и 

потенцијално интегрисање са другим елементима урбаног мобилијара, упућују на 

неопходност сарадње низа различитих професија како би се дошло до квалитетног и 

функционалног решења.   

 

 

 
 

9. Здравствена исправност и одржавање  високог степена хигијене 

 

 Редовно одржавање, чишћење, дезинфекција и конзервација у зимском периоду 

године неопходни су за функционисање јавних чесми уопште. Здравствена исправност и 

испуњеност хигијенских критеријума мора бити контролисана од стране надлежне 

институције.  
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Обједињујући преглед постојећег стања, теоријска сазнања, примере из света и окружења, 

али и установљена начела, ова анализа даје предлог локација за постављање јавних чесми. 

 

 

12.  ПРЕДЛОГ ЛОКАЦИЈА – МРЕЖЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

 

Локације које су у оквиру анализе сагледане као могуће за постављање јавних чесми, 

подељене су у 4 основне категорије: 

1. Комплекси јавних служби 

2. Просторни комплекси 

3. Линијски правци 

4. Појединачне (тачкасте) локације 

 

1. Комплекси јавних служби – подразумевају локације у комплексима појединих јавних 

служби и комплекса комуналних делатности или јавних простора у њиховом непосредном 

окружењу. Графички приказ број 2 (ПРИКАЗ ПРОСТОРНОГ РАЗМЕШТАЈА 

ПРЕДЛОЖЕНИХ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ -ЈАВНЕ СЛУЖБЕ-) 

даје шематски приказ предложених локација за постављање јавних чесми. Напомена: како 

је приказ шематски – конкретизација позиције чесме у простору изискује детаљнију 

анализу сваке појединачне локације.  
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2.  Просторни комплекси – подразумевају веће просторне обухвате у оквиру којих су 

сконцентрисане специфичне намене. Ова категорија обухвата паркове, болнички центар, 

универзитетски центар и сл.  

 

Укупно је предложено 12 просторних комплекса: 

 

1. Пешачка зона у градском центру 

2. Петроварадинска тврђава 

3. Комплекс Института у Сремској Каменици 

4. Каменички кеј и парк са Дечијим селом 

5. Рибарско острво 

6. Универзитетски комплекс са универзитетским парком 

7. Комплекс СПЕНС-а 

8. Станични комплекс 

9. Парк код железничке (аутобуске) станице 

10. Пионирски парк 

11. Комплекс јавних садржаја уз Сентандрејски пут 

12. Комплекс Клиничког центра Војводине 

13. Футошки и Лимански парк (представљају просторне комплексе из ове групе, а тема 

јавних чесми у њиховом склопу је детаљно обрађена кроз планску документацију, 

урбанистичке услове и интервенције на терену).   

 

3. Линијски правци – основна карактеристика овог типа простора је линеарни 

континуитет у смењивању слободних, доступних и углавном веома фреквентних јавних 

простора. Саставни део линијских праваца чине и слободни јавни простори који се 

непосредно ослањају на регулације предложених праваца. У питању су делови отворених 

блоковских дворишта, зелених платоа, урбаних џепова и слично. Ове правце углавном 



АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ СА УРЕЂЕЊЕМ  

 

ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3/III, 21000 Нови Сад 

 
22  

тангирају простори различитих намена, што пружа могућност употребе великом броју 

различитих корисника.  Ова категорија обухвата булеваре, улице широких профила са 

великим бројем корисника, кеј, зелене правце ("green ways") и сл.  

Као пример линијског правца и могућности које он нуди у смислу опремања и 

постављања јавних чесми, приказани су Булевар цара Лазара и пешачки блоковски зелени 

потез на Новом насељу.  

 

Укупно је предложено 11 линијских праваца: 

1. Булевар Европе, 

2. Булевар војводе Степе, 

3. Пешачки блоковски зелени потез на Бистрици, 

4. Линијски правац дуж Булевара краља Петра I, од Кисачке улице до Булевара кнеза     

Милоша, 

5. Булевар ослобођења, 

6. Булевар цара Лазара 

7. Прерадовићева улица, 

8. правац Улица цара Душана - Руменачка улица, 

9. правац Јеврејска улица - Футошки пут, 

10. Сунчани и Београдски кеј, 

11. Сомборска улица. 

 

Као пример детаљно обрађеног линијског правца у форми графичког прилога 

приказа је променада уз Улицу Станоја Станојевића. Она представља део  пешачког 

блоковског зеленог потеза на Новом насељу. Поред наведеног, графички је приказан и 

правац дуж Булевара цара Лазара. 

 

 
 

4. Појединачне (тачкасте) локације –- представљају јавне просторе мале површине на 

територији целог града који својом позицијом, уметничком вредношћу, бројем корисника и 

другим карактеристикама нуде могућност или указују на потребу  додатног опремања  

постављањем јавних чесми.  

 Типолошки, то су урбани џепови, скверови, зелени скверови, пјацете, платои, 

променаде, заједничка блоковска дворишта и слично. Типологија простора унутар ове 
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категорије је широка и могла би се изједначити са типологијом јавних простора уопште. У 

ову категорију сврстане су и "микро локације" које представљају саставни део јавне 

површине улице (делови града са густом матрицом породичног или вишепородичног 

становања попут делова Грбавице, Детелинаре, Телепа, Салајке и сл. у којима се као једина 

слободна јавна површина издваја површина у склопу регулације улице).  

 

Укупно су предложене 32 појединачне (тачкасте) локације: 

1. Зелени сквер уз Улицу професора Грчића, 

2. Угао Савске улице и Змајевачког пута, 

3. зелени сквер дуж Омладинске улице, 

4. зелени сквер уз Низијску улицу, 

5. Шангај, 

6. угао Книнске и Транџаментске улице у Петроварадину, 

7. зелени сквер у Улици патријарха Рајачића у Петроварадину, 

8. простор уз Улицу патријарха Рајачића у Петроварадину, 

9. Трг краља Петра I, Сремска Каменица, 

10. сквер уз Улицу Марка Орешковића, Сремска Каменица, 

11. зелени сквер уз Улицу војводе Путника, Сремска Каменица, 

12. јавна блоковска површина - блоковско двориште на Детелинари, 

13. Трг Мајке Јевросиме, 

14. плато испред "Робне куће" на Детелинари, 

15. пешачка зона у Цанкаревој улици, 

16. зелена површина на Сајлову, 

17. блоковско двориште у Улици Париске комуне, 

18. Житни трг, 

19. пролаз кроз Николајевску порту, 

20. угао улица Земљане ћуприје и Саве Вуковића, 

21. плато код некадашње јерменске цркве, 

22. завршетак Железничке улице, 

23. Трг Коменског, 

24. зелени сквер у Војвођанској улици, 

25. Чешки магацин са студентским домовима, 

26. јавна блоковска површина на Лиману уз Балзакову улицу, 

27. зелени сквер у Улици Ђорђа Сервицког, 

28. Трг 27. марта, 

29. сквер на Булевару Слободана Јовановића, 

30. јавна блоковска површина на Булевару војводе Степе, 

31. зелена површина код Скупштине АПВ, 

32. сквер испред зграде "Форума". 

 

 Као пример детаљно обрађене појединачне (тачкасте) локације у форми графичког 

прилога приказан је Трг Амоса Коменског.   
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13.  ЗАКЉУЧЦИ И СМЕРНИЦЕ 

 

 На основу целокупне анализе, теоријских сазнања, сагледавања постојећег стања али 

и усвојених начела, предлажу се следећи закључци: 

 

Неопходно је направити катастар постојећих јавних чесми на територији града. 

Прикупљене податке унети у базу података gis. Ове податке је потребно ажурирати 

подацима који ће бити накнадно прикупљени. 

 

Преиспитати важећу законску регулативу, процедуре и надлежности у домену 

постављања и одржавања јавних чесми. 

 

Због сигурности и интереса здравља грађана, постојеће јавне чесме са напајањем 

бунарским водама, уколико је могуће, преоријентисати на снабдевање водом из градског 

водовода. Паралелно, отвара се могућност коришћења постојећих бунарских вода за 

комунално одржавање јавних површина (заливање зелених површина, прање улица и 

слично). 

 

Предложену мрежу локација за постављање јавних чесми потребно је уградити у 

планску докуменацију, уз обавезу примене установљених начела. Како је предлог локација 

шематског карактера, у току израде планских докумената, уградиће се конкретни 

локалитети. 

 

Предложена мрежа јавних чесми може се проширити додавањем појединачних 

локација, уколико се при изради планских докумената препознају простори који се уклапају 

у начела установљена овом анализом. 

 

 Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09. 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14 и 145/14) у члану 2 став 2 алинеја 

22 утврђено је да је објекат грађевина која је спојена са тлом, која представља физичку, 

функционалну, техничко-технолошку или биотехничку целину (зграде свих врста, саобраћајни, 

водопривредни и енергетски објекти, објекти инфраструктура електронских комуникација-

кабловска канализација, објекти комуналне инфраструктуре, прикључак на електроенергетску 

мрежу, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, објекти спорта и рекреације, 

гробља, склоништа и сл) који може бити подземни или надземни. У истом Члану алинеја 27, 

утврђено је да се под комуналном инфраструктуром подразумевају сви објекти за које решење 

за извођење радова, односно грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе. 

 У члану 53 а, утврђено је да се локацијски услови као јавна исправа која садржи податке 

о могућностима и ограничењима градње , издаје за изградњу, односно доградњу објеката за које 

се издаје грађевинска дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу 

инфраструктуру. 

     Сходно изложеном, изградња јавне чесме, као грађевинског објекта који се прикључује 

на комуналну инфраструктуру, представља објекат комуналне инфраструктуре, те подлеже 
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обавези прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе у складу са законом од 

надлежног органа градске управе. 

Уколико се предложена локација за постављање јавне чесме не налази у склопу јавне 

површине која је већ партерно уређена, обавезно је дати предлог партерног уређења којим 

би се јавна чесма повезала са постојећим поплочаним пешачким правцима. Поред 

дефинисања приступних стаза, могуће је дати и предлог ширег партерног уређења.  

 С обзиром на просторне предиспозиције, поједини локалитети могу се издвојити као 

приоритети за реализацију и то: линијски правац Булевар Европе, просторни комплекси 

пешачке зоне у градском центру, станично подручје, Петроварадинска тврђава и 

универзитетски комплекс са парком.  
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