
НИКОЛА ИЛИЋ Годишњак ipada Eeoipada 
књ. XLIXLI-  199311994.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ У ЗЕМУНУ
- ОД СТАРИХ БУНАРА ДО ВОДОВОДА -

Снабдсвање водом y Зсмуну од давнина je 
била брига њсгових становника као и градских 
власти. У нсдостатку изворске воде људи су би- 
ли приморани да непосредно користе речне воде 
или да копају бунаре. To je било могуће захва- 
љујући природним погодностима Земунске 
општине, y међуречју Саве и Дунава, на ниском 
терену богатом природним водама.

Значај и корисност воде као биолошког 
услова људског опстанка и развоја цивилиза- 
ције je нспроцењив. Ово природно богатство 
високо су ценили још стари грчки мислиоци, 
убрајајући воду y један од четири елемента 
услова живота на земљи. Наша народна тра- 
диција пуна je примсра поштовања воде која 
je ушла y народне обичаје и верске обреде. 
Код старих Земунаца упражњаване су локалне, 
вероватно адаптиране ритуално-митске радње 
посвећене води.

Употреба воде стално ce повећавала и 
проширивала, зависно од техничко-техно- 
лошког напретка и организације живота и 
друштва. Стога je разумљиво да ce водоснаб- 
девање убраја y „најстарије људске делатно- 
сти",1 поготово ако томе додамо израду посуда 
за захватање и чување, односно преношење во- 
де. На нашем подручју можемо пратити више 
начина и стандарда снабдевања водом 
почевши од текућих вода до индустријске ек- 
сплоатацијс и транспорта.

КОРИШ ЋЕЊ Е РЕЧНЕ ВОДЕ

Рсчна вода дуго je коришћена као најпоуз- 
данији извор водоснабдевања за потребе до- 
маћинства, сточарства, баштованства, занатства 
као и других делатности y граду, a посебно y 
предграђима на лесној заравни. To je била при- 
родна упућеност y недостатку изворске воде. 
Стари део града подигнут je на десној обали 
моћног Дунава, и то je становништву олакшава- 
ло снабдевање речном водом. Дунавску воду по- 
себно су цениле рибарске породице с Гардоша 
чак више него бунарску, пошто je речна мекша.

Прве вссти о знатнијој употреби речне воде 
Зсмунаца, потичу од Јована }6шама „који je 
сачувао податак о каналу који je град снабдевао 
водом“.2 Могуће je да je то канал (шанац) који 
помиње др Петар Марковић, да иде „од Маги- 
страта можда до Дунава “3

Међутим, пре Византинаца, почетком нове 
ере град су држали Римљани од којих потиче 
старо градско језгро изграђсно y оквирима не- 
правилног правоугаоника. Познато je да су Рим- 
љани y градовима y којима су владали, из- 
грађивали водоводе, што je био случај и y Син- 
гидунуму. Доследно томе можемо претпоставити 
да je y тадашњем Таурунуму такође постојао во- 
довод, мада о томе још немамо поузданих вести, 
услсд архсолошке неистражености Земуна. У 
прилог ове претпоставке наводимо да je на
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ширем подручју града постојала вила загревана 
топлим ваздухом (хипокауст).'' При тако високом 
стандарду градње могуће je очекивати да je y 
центру Земуна било организовано снабдевање 
речном водом, мада би то трсбало доказати ар- 
хеолошким или другим налазима.

Дунавска вода je упоредо коришћена с бу- 
нарском, готово до средине овога столећа. Ста- 
новништво y приобаљу Саве и Дунава, користи- 
ло je њихове воде за пићс и потребе y домаћин- 
ству, односно за привредне делатности. То на- 
рочито важи за ранији период када су речне воде 
биле чистијс, мада понекад бактериолошки неи- 
справне и загађене бацилима колере, тифуса и 
сл. За ублажавање и отклањање непожељних по- 
следица прсдузимане су санитарне мере. На- 
рочито je било притужби на ћурчије које су то- 
пиле кожу „дуж пруге y граду,“ као и на друге 
занатлије које су загађивалс рсчну воду. Зато су 
локалне власти настојале да одреде место на Ду- 
наву где ce могла „заитати вода“ за пиће, одно- 
сно за друге сврхе.

За напајање стоке и купање Доњограђана 
одређено je подручјс низводно од центра. За по- 
дручје Горњег града код „Малог брода“ и код 
„Говеђег брода“. За купање људи била су 
одрсђена места на Дунаву, означена таблама и 
то посебно за мушке a посебно за женске особе. 
За доњи део града била je одређена зона на „500 
корака од Радецког“, a за Горњоварошане испод 
„Малог брода“. На другим местима нијс било до- 
пуштено купање становништва.5

Воду по кућама разносиле су водоноше, уз 
наплату. У прво време њих су назвали путунције, 
a потом сакаџије. Путунџије су за разношење во- 
де користиле уску бурад (путуњс), коју су това- 
рили на осамарене магарце, a касније су магарце 
заменили коњском запрсгом.6 0 овоме нам свео- 
дичи и гравира „Земунско пристаниште“, коју je 
представио Ј. Алт 1820. Ту je приказана обала 
Дунава и жена с обрамицом на рамену и двема 
посудама, као и људи, вероватно путуниије y на- 
родном оделу са шеширима великог обода, и 
више осамарених магараца с натовареним путу- 
њама.

Сакације су за пренос воде користиле јед- 
нопрежно возило са рукуницама за коња. Возило

je имало само два точка с постољсм за буре од 
200 до 300 литара, a било je место (клупа) за 
возача. Буре je на средини имало отвор за на- 
ливање, a позади, на данцсту, славину за изли- 
вање воде.

У спомен на некадашње путунџије и сака- 
џије до данас су сачувани код староседелаца на- 
димци уз презиме (Путуниијини, Сакаџијини), 
које налазимо код Ћуковчана.

Овакав начин снабдевања и разношења во- 
де, уз наплату, по кућама y Земуну ишчезава 
четрдесетих година нашег вска, кад ce и Гор- 
њоварошани оријентишу на коришћењс бунар- 
ске воде, како за напајање стоке тако и за башто- 
ванство, a што ce раније чинило претежно с Ду- 
нава. Снабдевање речном водом није било при- 
ступачно и лако, па су ce зсмљорадници жалили 
да им je „трудно долазити на Дунав по повратку 
са пољских послова“. Повремено je због опасно- 
сти од заразних болести, било забрањено раз- 
ношење и продавање воде за пиће. Последња по- 
јава колере забележена je 1911. и тада je за 
прекршитеље поменуте забране била одређсна 
казна до 1.000 круна или казна затвора.

У циљу спрсчавања непожељних последица 
због нечисте и нсздравс речне воде y време по- 
јаве епидемиолошких болссти, грађанство je упо- 
зоравано од стране градских власти да дунавску 
воду филтрира помоћу чистог шљунка, песка и 
дрвеног угља, или истуцане сирове стипсе, како 
je то забележено почетком вска. У току 1910. и 
1911. грађанство je упозоравано да уколико и по- 
ред забране користи за пиће воду из Дунава, пре- 
поручивано му je да ce вода прстходно добро 
прокува, пошто ce тада појавила колера. Уместо 
дунавске воде препоручивано je коришћење воде 
из дубоких бунара. Само грађанство je указивало 
да ce и поред забране коришћења дунавске воде 
ова ипак употребљавала y парном купатилу за 
туширање, поливање улица и прање фијакера.7

Коришћење речне воде било je погодно за 
индустријска предузсћа лоцирана недалеко од 
обале реке, поготово ако су као већи потрошачи 
помоћу пумпи и електромотора доводили воду. 
Некадашња земунска електрична цснтрала ду- 
навском водом je хладила постројења, a потом 
топлу воду враћала y реку. Горњоварошка ци-
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глана je помоћу пумпи и дугих цеви вукла воду 
на висину од 25 ш колико je уздигнута лесна за- 
раван од нивоа реке, где je био смештен велики 
резервоар од којег ce даље цевима вода разво- 
дила. Зими кад су реке биле залеђене, вадио ce 
лед највише с Дунава. Лед ce чувао y ледени* 
цама. Оне су биле y лагумима ископаним y брегу 
y Добановачкој као и y почетку Угриновачке 
улице, или cy y земљи копане просторије којс 
су покриване трском. Такав лед cy y време то- 
плих летњих дана користили месари, кафеџије 
и гостионичари све до производње вештачког 
леда.

СТАРИ КОПАНИ БУНАРИ

Становништво je y недостатку материјалних 
средстава, односно техничких могућности, 
обично копало плиће бунаре до првог водоно- 
сног слоја и употребљавало такву воду за пиће 
и y друге сврхе. Овакве воде y алувијалној равни 
где ce протеже Доњи град налазимо издане на 
дубини 1 до 3 ш. Ту надморска висина достиже 
70-75 ш. Северозападни део, Горња варош, ретко 
прелази 100 m, a прва вода ce обично налази y 
дубини до 30 ш. На лесној тераси y Сурчину из- 
дани су до 6,3 m односно 24-39 ш на лесној за- 
равни. Обилне подземне воде благодарећи пе- 
сковито-шљунковитим и песковито-глиненим се- 
дативима кроз које пролазе, природно ce фил- 
трирају па су воде чисте и омогућавају повољно 
снабдевање, поготово ако ce црпе дубоке ар- 
тешке воде. Температура воде ce креће од 10 до
15 Сстепени, зависно од дубине. Te погодности 
народ je одувек користио за копање бунара, на- 
рочито y местима удаљеним од рска.8 Познавање 
кретања подземних вода задржано je y народу 
до данас.9

Стари копани бунари обично нису прелазили 
дубину од 30 ш. На том нивоу y подручју ове 
општине налази ce прва вода. Копани бунари су 
били обзиђивани полукружном бунарском ци- 
глом и ограђени зидом или даскама до висине 
једног метра, ради заштите. Већина њих били 
су отворени, нарочито изван града, по селима и 
по пољима, понекад снабдевени ђермом. Касније

су све више били покривани дрвеном конструк- 
цијом. Услед тако слабе заштите и људске не- 
пажње долазило je до сливања површинске воде 
и загађивања, те су бунарске воде бивале непо- 
десне за људе. Нарочито су биле угрожене бу- 
нарске воде y насељеним деловима града, који 
су били изложени поплавама суседних река, као 
и воде из бунарица. Опасност je била повећана 
y време епидемија појединих болести, na ce излаз 
тражио y прстходном прокувавању воде за исхра- 
ну становништва.10 Радикалнији подухвати су 
чињени y каснијем периоду, бушењу бунара до 
2. и 3. водоносног слоја.

Податке о старим копаним бунарима могуће 
je пратити на подручју земунске општине само 
делимично, због оскудице података. Међу најста- 
рије забележсне бунаре спада зидани бунар y ма- 
настиру Фенеку. Овај „исцелителни бунар према 
сачуваном предању над лековитом водом сази- 
дала je (зајсдно с манастиром) мајка Ангелина 
крајсм XV или почетком XVI века“.и У каснијим 
записима поново ce помиње лековита бунарска 
вода приликом освећења од стране патријарха 
Калника (1691-1710), a потом и од више митро- 
полита y XV III веку. Манастирска капела над бу- 
нарском водом подигнута je 1800. благодарећи 
ктитору из оближњег села Јакова, a касније као 
ктитори јављају ce и два Зсмунца.12 Данас ce вода 
из овог бунара користи помоћу ручне црпке која 
je снабдевена бетонским коритом, на чијој уну- 
трашњој страни je задржан траг мрке боје, ве- 
роватно од гвожђа садржаног y води. Ова ле- 
ковита вода одувек je била „поштована од целог 
крајам, како je то забележено 1918. И данас до- 
лазе људи ради лечења „овом на далеко позна- 
том водом“, како je то саопштила дежурна мо- 
нахиња манастира Фенека (1992).

Пре десетак година Општина je отворила, 
између манастирске цркве и капеле, артешки бу- 
нар дубок 140 m. Осим овога постоји бушен бу- 
нар с црпком, мада његова вода није погодна 
за пиће, већ ce користи за друге сврхе y еко- 
номском дворишту овога манастира.

Од „вајкада“ je познат Тошин бунар, отворен 
y крају где су одржавани мајалоси, који су за- 
бележени давне 1799.13 Бунар je ископао сапу- 
нција и трговац Тоша Апостоловић (1745-1810),
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вероватно крајем осмс деценије XV III века и 
оставио га Српској црквсној општини. Апосто- 
ловић, je прихватајући савет дао да ce ископа 
бунар на месту где ce зауставило буре, које je 
пустио из свог винограда на брегу. С том „на 
далеко чувеном водом“ Апостоловић je прао очи, 
пошто je патио од неке очне болести.14 Тошин 
бунар по којем je названа улица и цео тај крај, 
дубок je 6,5 m (до воде 3,5 ш) и обзидан над 
земљом y висини од 1 ш, снабдевен ђсрмом и 
валовом. У почетку je имао и малу икону. У ка- 
снијем периоду бунар je јсдно време био неупо- 
требљив да би 1930. био поново оспособљен, али 
без валова за напајање стоке, како би сс избегле 
могуће инфекције (сакагија).15

Записе о бунарима можсмо пратити, осим 
наведених, углавном од XV11I вска, мада ce ретко 
помињу y појединим плановима и узгрсдним за- 
бслсшкама.

У пограничном Земуну 1730. основан je Кон- 
тумац, као санитарно-војно-полицијска установа, 
на простору данашњег Градског парка. Конту* 
мац je био ограђен од осталог дела града, где 
су улазећи путници издржавали карантин и до 
40 дана. За њих и службено особље било je нео- 
пходно обсзбедити веће количине добре воде за 
пиће и хигијенске потребе, што ce могло по- 
стићи једино из више студенаца. У плану града 
из 1817. стоји ознака за бунар поред контумацке 
зграде. Извссно je да je бунар био отворен па 
je препоручено да би требало „бунар одозго да- 
скама затворити“ .16 0 постојању студенаца y том 
простору сведочи нам Извештај Градског погла- 
варства 1888. године, y којем ce наводи да су 
„постојећи, али запуштени студснци и већином 
порушени студенци оправљени о знатном 
трошку“ . Даље ce наводи да je подигнут нов сту- 
денац за потребе поливања травс y новоотворе- 
ном парку (1886).17 Први бушени бунар y парку 
подигнут je 1897. и располагао je добром водом 
за пиће, која je коришћена и за потребс оближњс 
касарне.

Копане бунаре проналазимо поред болницс, 
војних установа, ћарди, односно y всћим приват- 
ним зградама и кућама, a такођс и виноградима 
и пољима. Њихове трагове можемо следити до 
наших дана.

Мсђу најраније забележене копанс бунаре 
убрајамо помснуте y захтеву за одобрење плана 
новог предграђа на висоравни, изван палисада, 
каснијс названог Горња варош. Тада je било 
предвиђено да ce ископају два дубока бунара до 
22 хвата.1* Подизањс прсдграђа било je пред- 
виђсно за пресељење пострадалог градског ста- 
новништа због изливања Дунава. Међутим, због 
ратних прилика било je неопходно изградити 
болничке зграде за смсштај око 700 оболелих 
ратника. О овоме нам сведочи план с краја 
прошлог столећа, на којем су y простору нека- 
дашњсг „шпитал>а“ уцртана и два бунара. Оба 
бунара су задржана и y сећању сведока, кт)ји по- 
мињу да су општински чиновници двадесетих го* 
дина ради проверс дубинс бацили y њега цигле 
и констатовали да je бунар всома дубок, док je 
други био запуштен, али не и затрпан.19

У простору где je касније засновано прво 
предграђе, вероватно je постојао још понеки бу- 
нар с пијаћом водом. Наиме, пре подизања пред- 
грађа, ту су постојали салаши, понека кућа, па 
чак и гостионица, y којој je, због ратне опасности 
боравио аустријски цар Јосип Н.̂ Гостионица ce 
налазила на Пстроварадинском путу, a испод 
зграде и данас постоји вслики засвођен подрум, 
повезан ходником до суссднс зграде где je не- 
када била стаја. Порсд ових објеката претпостав- 
љамо да je постојао и добар бунар. Садашњи вла- 
сник ове веома старе зграде наводи да je његова 
породица одувек користила стари копани бу- 
нар.21

И. Сопрон y монографији „Земун и околи- 
на“ помиње појило y простору предграђа, које y 
време ниског водостаја нијс имало довољно во- 
де. Тада je y граду било 6-7000 оваца не рачуна- 
јући јагањце. Изградњом предграђа власници 
стоке губили су и ово појило, па им јс преоста- 
јало да стоку напајају на граници према Бежани- 
ји.22 Вероватно да ce имао y виду Тошин бунар, 
поред којег јс постојао још један означсн као 
пољски бунар.

Горњоварошани познају и стари бунар из 
„доста давна врсмсна“. Наиме, y њиховој пред- 
ставци упућеној „славном Градском заступству“ 
из 1905. наводе да je y Горњој вароши постојао 
„назван царски бунар“, који им je био „од велике
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користи", те су га сами о свомс трошку 
„одржавали и y реду чистили“. Међутим, како 
je овај бунар оронуо ,*да ce више није могао 
оправити", захтевали су да ce на следећој ра- 
скрсници отвори нови бунар (Добановачка и 
Далматинска улица).23 На плану града из 1817. 
види ce знак за бунар на раскрсници Добано- 
вачке и Славонске улице. Потврду за постојањс 
овога бунара налазимо y сећању савременика, 
који су помињали да je на чарди, како ce и данас 
назива ово место, постојао бунар с ђермом.24 На 
поменутој раскрсници до недавна појављивало ce 
улегнуће терена. Прича ce да су старе жене око 
„царског бунара“ обављале магијско-култне рад- 
ње на трсћи дан Божића.25 У прилог постојања 
бунара можемо узети жалбу Јована Пешића из 
1852. који je тражио да ce „отклоне сметње y 
погледу бунара крај његове куће".26 Како су њс- 
гове куће биле на нешто нижем терену, прои- 
злази да су сметње долазиле од „царског буна- 
ра“, мада ce y жалби изричито не помиње.

ЈАВНИ БУШЕНИ БУНАРИ

Предлози за отварање јавних бунара y Зс* 
муну потичу из 1892. кад je предложено да ce 
артерским бунарима једноставније можс решити 
снабдевање водом, пошто je идеја о изградњи 
водовода из 1887. привремено одложена. За 
предграђе Горња варош и Францстал, всћ тада 
je било предвиђено да ce уместо водовода буше 
бунари. У поменутом предлогу било je прсд- 
виђено да ce отворе два бунара, један на Всли- 
ком тргу a други y близини Градског парка.27 
Од тог времена можемо пратити отварање 
бушених бунара (Tiefebrunnen) y целом граду. То 
су бунари на ручни погон с два точка (ретко с 
једним) којима ce покретала постављена пумпа 
y озиданом шахту и тако извлачила вода. Сваки 
бунар имао je постоље за смештај посуде за на- 
ливање воде из славине. Понегде су славине би- 
ле снабдевене завртњем за њено затварање, како 
би вода протицала кроз уздигнуту и испружену 
цев под правим углом, и да би ce вода могла 
наливати y веће посуде (буре, чабар, саку или 
цистерну). Тако je по правилу био опремљен сва-

ки бунар којем ce могло приступити колима са 
запрегом. Просечна дубина бушених бунара била 
je 30 до 70 ш, зависно од висине терена.

У документу Градског поглаварства стоји да 
je 1893. постојао само један јавни бушени бунар 
код Рибље пијаце на Кеју, као и неколико y при- 
ватним двориштима.2* Међу ове спадају бунари 
y дворишту рецентне зграде Земунске штедио- 
нице, y којој ce налазио и хотел „Гранд“, y Го- 
сподској улици 6 и Коломановој (П. Зринског) 
10, који су бушени 1892. године. Следеће године 
бунаре су осим на Железничкој станици имале 
и куће адвоката Александра Бадаја (Коломанова 
2) и адвоката Ивана Опла (Ул. главна 13). Згра- 
да Градског поглаварства добила je бунар 1896, 
a Среског суда 1902. године, кад je бунар из- 
бушен и за Градску кланицу y Ул. Прегревица.

У то време Градско поглаварство препо- 
ручивало je y свом огласу да становништво ко- 
ристи чисту, здраву, бистру и свсжу воду из ду- 
боко бушених бунара, a да воду из „обичних“ 
(плитких) студенаца „не ваља пити, пошто je н>и- 
хова вода салитрава и нездрава“. Такође je на- 
ведено да y граду има 15 јавних бушених бунара, 
a y приватним кућама још 30.29 За бушење 15 
јавних бунара била су утрошена знатна средства, 
око 43.000 круна (21.500 форинти). Највише јав- 
них бунара било je почетком века y Доњем граду
10, y Горњој вароши 3 и y Францталу 2. Ово 
нам потврђује и прсдузимач Јулије Сајдл из 
Вршца, који y својој понуди из 1930. наводи да 
je још од 1892. бушио y Земуну преко 10 бунара 
са „највећим успехом“ и да су му „слојеви земље 
толико познати“. Број бунара стално ce по- 
већавао na je 1907. y оба предграђа било по 4 
дубока бунара, a y целом граду већ 40 приватних 
бунара. У извештају за ту годину Градско по- 
главарство je навело да je y „течају расправа за 
увођење водовода" и за тс сврхе била су трошена 
одређена средства (15.000 круна).

Крајем двадесетих година било je y граду от- 
ворено укупно 28 јавних бушених бунара на ра- 
скрсницама улица, и још 7 y разним јавним уста- 
новама. По приватним кућама било je укупно 120 
бунара, вероватно већином копаних. Целокупан 
број бунара за око 28000 становника није био 
задовољавајући, посебно са здравственог стано-
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вишта, иако je опасност од тифуса била знатно 
смањена. Вероватно да je побољшање постигну- 
то захваљујући постојању артешких бунара. Сто- 
га су општинске власти и надаље биле упућене 
на бушење нових бунара, мада ce о увођењу во- 
довода стално размишљало, a повремено су 
вршене припреме.

Одлука о увођсњу 9 нових дубоких бунара, 
донета je августа 1932. Између више понуђача 
изабран je инж. Никола Цвејић. Предрачунска 
вредност радова износила je 370.438 динара, с 
тим да ce сви радови морају извести y року од 
150 дана, тј. до краја 1933. Као извођачи забе- 
лежени су Ото Ринг из Панчева, Јулије Сајдл 
из Вршца, a из Зсмуна Самуел Арњаш који je 
постављао месингане таблице с уписаном својом 
фирмом на железној заштитној конструкцији бу* 
нара. Тада су отворени бунари на угловима сле- 
дећих улица: Творничке и Истарске, Орачке и 
Приморске, Караматине и Николајевске испред 
кафане „Код три Арапина“, Николајевске и 
Синђелићеве (за овај бунар грађани су још 1928. 
сакупили 7.500 динара и „тражили су да град 
учини своје“ и обезбеди недостајућа средства до
35.000 динара), Прсгревице и Далматинске, Па- 
влове и Нове, Калварије и Војводе Мишића.30

Отварање поменутих 9 бунара обављено je 
y време напуштања старе методе и отпочињања 
нове методе бушења бунара по систему Јосипа 
Хорвата. Од тада je бушсње вршено помоћу 
заштитне цеви y коју ce спуштала филтерска цев. 
Тиме ce постизало добијање знатно чистије воде 
с мање песка, a цеви нису кородирале као ра- 
није. Према тада важећем закону о водама (члан 
12) било je прописано да ce за отварање бунара 
мора претходно добити дозвола. Бунари су мо- 
рали бити удаљени од зграда 40 ш, a од желез- 
ничких пруга 100т, као и од путева.

Пре примене нове методе бушења бунара, 
долазило je до честих неисправности, нарочито 
на овим бунарима: y Рајачићевој улици, y Парку 
код Девојачке школс, y Новоградској улици, y 
дворишту Магистрата и код Полиције на Вели- 
ком тргу. О овоме нам сведоче повремене обав- 
љане анализе бунарске воде y београдском Хи- 
гијенском заводу, као и притужбе грађана. Као 
пример наводимо стари бунар код Светотро-

јичине цркве, отворен 1897. који je већ после 
осам година као „ислужен“ затворен, што je Гор- 
њоварошане принудило да траже отварање но- 
вог бунара. Међутим, тај захтев није уважен већ 
су извршене поправке старог бунара тек 1912, a 
озбиљније реконструкције 1930. To je учињено 
захваљујући интервснцији тадашњег управитсља 
Горњоварошке основне школе Душана Ста- 
нишића и општинског заступника Стевана 
Шуваковића, пароха. Реконструкцију je извршио 
овлашћени земунски мајстор Павле Рифл, који 
je уз накнаду од 16.000 динара, заменио уске цеви 
од 65 mm цевима од 108 mm и обавио друге по- 
правке.

Занимљиво je да су Горњоварошани стално 
испољавали упорност y својим захтевима за от- 
варање и поправке бунара. Ћуковчани су 1911. 
и 1912. тражили да ce отвори нови бунар y Брс- 
говитој улици испред куће Матије Васића и Си- 
ме Котура. У достављеном захтеву „велеславном 
Градском заступству“ навели су „да cy y великој 
оскудици и невољи за набавку воде, a водоноше 
ни уз плаћање неће да им доносе воду и рађе 
разносе воду по граду“, мада они имају толико 
бунара a још су поред Дунава. Истицали су „опа- 
сност од пожара“ и да je „земља суха, a грла 
су жедна“.31 Након две године њихов захтев je 
одобрсн и отворен je бунар. Судбина старих бу- 
нара пратила je и овај, који ce често кварио и 
бивао неисправан. Зато je уследила нова при- 
тужба објављена 1934. y дневном листу „Поли- 
тика“, y којој грађани наводе да je бунар већ цео 
месец неисправан, иако су радови започети док 
je општина била самостална, „па су мислили да 
je то њен јавашлук, a сада кад општина припада 
Београду, још увек je овај крај без воде.“32

Поменути наводи ce могу узети као поуздан 
доказ да су тадашњи бунари били недовољни, 
посебно y делу града са знатнијим бројем ратар- 
ског становништва, чија je делатност захтсвала 
веће количине воде. Услед тога су били упућени 
на коришћење речне воде, што je већ изложено. 
Ситуација je нешто ублажена после подизања 
моста преко Саве, кад je саобраћај постао ин- 
тензивнији, na ce приступило оспособљавању по- 
стојећих и поправци нових бунара.
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У то време y Земуну je било 37,5 km кал- 
дрмисаних улица и за њихово поливање трсбало 
je обезбсдити 5.500 литара воде и 5 сака, a y 
граду није било довољно бунара и хидраната. 
Ово je био један од разлога за отварање више 
артешких бунара с електромоторима.

Најзначајнији артешки бунар y Земуну отво- 
рен je 1936. на углу улица Цара Душана и Јо- 
вановске, под надзором инг. Ћорђа Шуице. Ду- 
бина бунара износила je 250 метара, a положене 
цеви су црплс тзв. трећу воду. To je уједно био 
најдубљи артешки бунар на подручју општине. 
Нешто плићи бунари постојали су y Добановци- 
ма и Угриновцима, око 180 ш, и y Прогару - 
95 шдубине.

Земунски артешки бунар бушен je ручно са 
цевима профила од 130 mm, a поред тога снаб- 
девен je са два велика резервоара.33 Имао je двс 
чесме, једну за мање a другу за наливање веће 
количине воде, тз. пумпа. Ова je била довољно 
висока и колима ce могло прилазити с натова- 
реним бурадима, односно теретним аутомобили- 
ма са цистернама. Пумпу су користили земљо- 
радници за напајање блага, a нарочито башто- 
вани за сађење парадајза и других повртарских 
кулгура и грађани y сезони грађевинских радова. 
Грађани су могли користити веће количине воде 
једино уз наплату, коју je убирао једно време 
Стеван Јоксимовић (1876-1943). Градским вози- 
лима за поливање улица и ватрогасним колима 
вода je била доступна без накнаде.

Воду из овог артешког бунара после 1945. 
користиле су две привредне организације, све до 
увођења градског водовода. То су „Телеоптик“ 
и Кожара „Кристина Ковачевић“, које су ce по- 
себним цевима прикључиле на рсзсрвоар ар- 
тешког бунара, пошто њихови бунари, иако 
снабдевени електромоторима, нису давали до- 
вољне количине воде. Како су водоводне цсви 
до Кожаре пролазиле Јовановском (данас 
Тршћанска) улицом, то су искористила два 
кућевласника и самостално ce прикључила на ту 
мини водоводну мрежу.

Артешки бунар после увођења градске во- 
доводне мреже педесетих година није био ко- 
ришћен. Пре три године захваљујући предусрет* 
љивости грађана и овај бунар je повсзан на

општу водоводну мрежу. Сада слаб млаз воде 
тече из чељусти главе лава (изливене y бронзи), 
која je постављсна на озиданој чесми. Осмоугао- 
на чесма je висока 3 метра с профилисаном што- 
кованом фасадом и нешто уздигнутим двостепе- 
ним кровом. Кров je покривен црвеним црепом 
и подељен на осам поља. To je и данас најуред- 
нија и најлепша чесма y Земуну, где ce пролаз- 
ници понекад освежавају хладном водом, осим 
уживања y њеном изгледу.

Истовремено с отварањем среског бунара 
прилагођена су два постојећа бунара за аутомат* 
ско наливање воде, и то на дунавском Кеју код 
Електричне централе и y Францсталу (данас Сут- 
јеска) код тадашње Основне школе. Затим je 
1938. ради интензивнијег поливања улица, елек- 
тромоторима снабдсвсно још три бунара, и то 
на Сенском тргу, на углу Улице Тошин бунар 
и Венеције и y главној улици y Францсталу. За 
оспособљавање ових бунара утрошено je 30.865 
динара.34

Општина je била присиљена да стално изд- 
ваја знатна средства за одржавање уличних јав- 
них бунара, као и за 22 бунара с електромото- 
рима y општинским зградама. Од ових 7 je било 
y школама, 3 y трошаринама, 5 y привредним 
установама (Клаоница, вртларија и бикара). За- 
тим y згради Општинског суда, Старачком дому, 
и y стамбеним зградама за општинске чиновни- 
ке. Поједини од ових бунара били су доста стари 
(у Општинском суду и дворишту Општине), a 
неке од н>их користили су и оближњи грађани.

За све бунаре y буџету општине 1939. било 
je обезбеђено 120.000 динара за одржавање по- 
стојећих и 100.000 динара за реконструкцију до- 
трајалих и бушење нових бунара. Општина je y 
оквиру своје надлежности била дужна да ce ста- 
ра о чишћењу и одржавању 12 пољских бунара 
размештених y земунском атару.

СПИСАК ОПШТИНСКИХ ЗГРАДА У 
КОЈИМА СУ ЕЛЕКТРОМОТОРИ (око 1940)

1) Трг Николе Пашића - Канцеларије оде- 
љења, 2) Трг Николс Пашића - Зграда суда, 3) 
Гундулићева 30 - Дом стараца Краља Петра I,
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4) Авијатичарски пут 5 - Стрводерница, 5) Но- 
воградска 55 - Амбуланта, 6) Кеј 5. новсмбра - 
Нужник, 7) Краљице Марије 108 - Бикара, 8) 
Творничка бр. 13 - Вртларија, 9) Немањина 1 - 
Чиновнички станови, 10) Банатска - Пастувска 
станица, 11) Прсгревица бр. 2 - Клаоница, 12) 
Велики трг 4 - XV II кварт, 13) Карађорђсва - 
Трошарина, 14) Цара Душана 171 - Трошарина, 
15) Угриновачка и Барањска - Трошарина, 16) 
Мостарска - Основна школа Краља Александра, 
17) Југословенски трг - Основна школа „Кра- 
љевић Томислав“, 18) Градски парк бр. 9 - 
Грађанска школа, 19) Краљице Марије 75 - 
Основна школа Краљице Марије, 20) Желез- 
ничка колонија - Анскс Основне школе Краљи- 
це Марије, 21) Бежанијска 7 - Основна школа 
Краља Пстра, 22) Светотројичина 2 - Основна 
школа „Краљевић Андреј“.

УКУПАН БРОЈ БУНАРА

Број бунара стално сс повсћавао од краја по- 
следње дсцсније прошлог вска, па до пред крај 
четрдесетих година овога века. Прсма 
извршсном попису из 1946. y Земуну je било 
укупно 74 јавна бунара, од којих je на угловима 
улица било 55 (од тих добро je функционисало 
37, слабо je функционисало 7, док су два била 
демонтирана), y општинским зградама пописано 
je 19 бунара (од којих je 15 добро функциони- 
сало). Највише бунара било je на ручни погон 
(52), док je 12 било снабдевено електромоторима, 
a 10 комбиновано.

Осим наведених по приватним кућама посто- 
јало je знатно више копаних и бушених бунара. 
У пронађеним списковима који нису датирани, 
a највероватније су сачињени четрдесстих годи- 
на, наведен je укупно 401 бунар и то 170 копаних 
и 231 бушен. У другом списку наведено je укуп- 
но 505 бунара, a према забелешкама види ce да 
су неки ископани без дозволе. Општина je само 
после 1937. издала 83 грађевинске дозволе за ко- 
пање нових бунара.35 У поменуте убројани су и 
бунари по предузећима и занатским радњама.

По селима који данас припадају Земунској 
општини, било je доста копаних па и бушених

бунара углавном са црпком. У Сурчину бунар je 
ископан 1903. y самом центру места. У Бољев- 
цима, на Великом раскршћу, бунар - бездан - 
био je са два велика точка на ручни погон, a 
на Малом раскршћу бунар je имао црпку. Оба 
су бушена 1903. године. Сељани су по кућама 
обично имали бунаре с ђермом, a понскад су су- 
седи на међама заједнички копали бунаре, како 
би лакше поднели трошкове. По правилу то су 
били плитки бунари и њихова вода није била 
погодна за пиће. Бунари y војним установама ни- 
су посебно исказани ни y једном списку, a ве- 
роватно да их je било више. Поуздано ce зна 
да je приликом градње Домобранске касарне 
1892. било обезбеђено за отварање бунара 1286 
круна.

* * *

У Земунској општини број јавних бунара ни- 
јс био довољан и грађанству није било лако да 
ce снабдева квалитетном и здравом водом. 
Тешкоће су отклоњене педесетих година 
увођењем градскс водоводнс мрсже.

Раније je требало улагати доста напора да 
ce дође до најближсг бунара, постављеног 
обично на угловима улица и на одстојању око 
1000 ш.Знатније тешкоће морали су савлађивати 
житељи Гардоша и Ћуковца, нарочито y време 
неисправности бунара, кад су узбрдо доносили 
воду из других бунара. По правилу то je била 
обавеза млађих укућана, који су на обрамицама 
с по две посуде (понскад и једном y руци) или 
на рукама носили посуде с водом. Као посуде 
коришћене су посебне кантс за ношење воде, 
као и ампери (ведра), све ређе ce y време пољ- 
ских радова и по бостанима користио крчаг. 
Ношење воде била je уобичајена слика y јутар- 
њим и вечерњим часовима. Тада ce око бунара 
чекао ред за воду, обично y веселијем разговору. 
Ред ce увек поштовао и често користио за раз- 
мену днсвних информација, па су то били сво- 
јеврсни информативни пунктови.

Узимајући y обзир значај бунара, испољену 
бригу и залагање грађана за отварање нових или 
поправку постојсћих, произлази да бунари данас 
заслужују бољи третман. Нарочито ако их прих-
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ватимо као својеврсне споменике сагласно на- 
родној традицији по којој je вода сматрана из- 
вором живота. Стога би требало оспособити и 
сачувати највредније бунаре (по квалитету воде, 
по начину обликовања и нскадашњем значају).

Потребу да сачува стари бунар од заборава 
осетио je Бранко Вуковић, који je бунар y Угри- 
новачкој улици испред куће бр. 59. освсжио бо- 
јом и прилагодио за седење испред свог угости- 
тељског објекта, и данас je то занимљиво место. 
Слично je учињено и с бунаром испред нека- 
дашње кафане „Код три Арапина“, на углу Ње- 
гошеве и Улице Матија Гупца.

Већина бунара je по правилу занемарена, 
обично са више недостајућих делова. Ретко су 
комплетни и y добром стању, што захтсва хитну 
интсрвенцију не само ради заштите, већ и ради 
отклањања опасности. Истина, поједини бунари 
су забетонирани, што je свакако боље него да 
стоје напола пропали или посве оронули. 
Нажалост, овако тужне слике могу ce наћи и y 
приватним кућама. Већина приватних бунара je 
затрпана после 1946. године, због салитраве и 
нездраве воде. Ово су учиниле општинске вла- 
сти. To ce показало као знатно боље решење, 
нсго да ce бунари претварају y септичке јаме, 
што je на жалост учињено y већини случајева. 
Више не постоје ни бунари с ђермом по пољима, 
a некад су y равним земунским пољима доми- 
нирали и корисно служили земљорадницима и 
сточарима за напајање њихове стоке. Обично су 
то били плићи бунари до 10 шдубине, a њихова 
вода није била за људску употребу (списак тих 
бунара je приложен).

Занимљиво je да ce једино по селима може 
пронаћи понски лепо обликовани копани бунар 
с дрвеном надзсмном конструкцијом. У самом 
граду тсшко je пронаћи неки заостали лсп бунар. 
У сећању многих савременика сачуван je онај 
порсд Светотројичине цркве, који je служио y 
Горњоварошкој школи. Поседовао je лепо обли- 
ковану дрвену конструкцију и кров са шиндром. 
Имао je витло на које ce намотавао ланац по- 
везан с ведром. Витло ce покретало ручно уз по- 
моћ два велика точка. За потребе школе вода je 
коришћена све до 1938. кад je постављсн хидрант 
и спроведене водоводне цсви до школске зграде

и инсталираног купатила. Електромотор je де- 
монтиран 1946. a потом je бунар забетониран.36 
За овај бунар нису пронађени подаци кад je иско- 
пан.

СПИСАК ОБИЧНИХ БУНАРА У 
ЗЕМУНСКОМ ПОЉУ (око 1940)

1) на углу улица Тошин бунар и Вснеције,
2) код Сурчинске трошаринске станице, 3) на 
Добановачком путу на почетку УП колоне - Пу- 
старе испред Пчеларе, 4) на Добановачком путу 
на крају XI колоне, 5) на Угриновачком путу
- на почетку XI колоне - Пустара код салаша 
М. Гњатића, 6) на Прском путу између приватног 
и општинског земљишта на крају 1П колоне Пу- 
старе, 7) код Добановачке трошаринске станице, 
8) на Угриновачком путу код имања бивш. Мец- 
гера, 9) на Угриновачком путу између Савићевог 
и бивш. Вајмановог имања, 10) на међународном 
(Батајничком) путу код салаша Ј. Петровића, 11) 
на Добановачком путу измсђу VII и V III колоне, 
код имања Н. Марковића, 12) на Угриновачком 
путу код имања бивш. М. Брашла.

ПОКУШАЈИ УВОЋЕЊА ВОДОВОДА

Прве расправе о увођсњу градског водовода 
y Зсмуну, започете су још 1887 (као и y Београду) 
и трајале су три године, према понуди инж. Ј. 
Смеркера. Тада je било замишљено да ce само 
y Доњем граду уведе водовод (без Гардоша и 
Ћуковца), с тим да ce вода користи из Дунава. 
Вредност предрачуна je износила 580.000 круна. 
Затим je 1890. разматрана нова понуда за из- 
вођење водовода из 9 дубоко бушених бунара y 
граду заједно с великим резервоаром од 600 тЗ 
Дужина цеви требало je да износи 11.747 m са 
100 хидраната. Трошкови су били предвиђени y 
висини од 363.600 круна. Истовремено с водо- 
водом пројектовано je инсталирање градског 
осветљења.37 Оба пројекта сачинио je Ј. Магнус 
из Кенигсбсрга, с укупном предрачунском сво- 
том од 472.000 круна.3* Међутим, ни један од ових 
пројеката није прихваћен, пошто изведене пробе

131



НИКОЛА ИЛИЋ

нису дале очекиване резултате, због недовољне 
количине воде. Занимљиво je мишљење Панајо- 
та Морфија (касније градоначелника) објављсно 
y Земунским недељним новинама 1.4.1888, који 
je сматрао да су трошкови високи јер Земун нсма 
изворску воду. Осим тога мало je интересената 
за увођење водовода, пошто преовлађујс сиро* 
машно становништво.

Пројектовању водовода поново ce приступи- 
ло 1906. To je поверено кр. дворском инж. бер- 
линске фирме Давида Гровса, a детаљна израда 
пројекта Вилију Наполском. Пројскат je изведсн 
за потребе 30.000 становника, мада je Зсмун тск 
1931. имао 28.000 становника. Предвиђено je да ce 
сваком становнику обезбеди 100 литара воде днсв- 
но. Значи требало je обезбедити 3.000 литара воде, 
односно 25 до 30 литара y секунди. Да би ce то 
постигло, приступило ce хидролошком проучавању 
терена и установљено je да je могућс снабдсти град 
водом из дубоких бунара. Истовремсно je дат де- 
таљан план за изградњу канализације.

На простору измсђу Бежанијског пута, Сав- 
ског и Железничког насипа бушена су два проб- 
на бунара, сагласно предлогу професора Густава 
Коха из Беча. С обзиром да су добијени повољни 
резултати из прва два бунара, одустало ce од 
бушења друга два бунара на висоравни тј. y сва- 
ком предграђу по један, како je првобитно било 
планирано. Међутим, добијена вода није задово- 
љавала y погледу мириса, укуса и боје, na ce мо- 
рала филтрирати помоћу шљунка. Температура 
воде износила je 13,6 Сстепени, што ce сматрало 
сасвим задовољавајућим. Добијена вода je ана- 
лизирана y Бечком хигијенском заводу, који je 
констатовао да je вода бактсриолошки исправна 
и добра за пиће. Потом je градској Управи пре- 
дложено да прибави земљиште како би ce могло 
приступити изради пројекта за водовод и кана- 
лизацију. За обзебеђење планиране количинс во- 
де предложено je да ce избуши 12 студенаца и 
два за резсрву, као и да ce сачини потрсбан 
уређај за одстрањивање железа. У извештају 
Градског поглаварства види ce да јс овај пројс- 
кат испитала тадашња Краљевска земаљска вла- 
да и прихватила je своту од 1,053.655 круна* 
Међутим, судбина и овога пројекта била je исто- 
ветна као и претходних, пошто je Влада тражила

извесна разјашњења, na je пројекат „стављсн y 
течај". Занимљива je комбинација изведена за 
рентабилитет водовода и канализације. Урађена 
je за снабдевање водом 4600 станова по 10 круна 
годишње што би донсло 46.000 круна; од свра- 
тишта, гостионица, кафана и других предвиђено 
je да ce уприходује 9.360 круна; од занатско-ин- 
дустријских погона 9.000 круна, затим су додате 
уштеде које би ce постигле одустајањем бушења 
два бунара од 7.000 круна. Главна ставка на ра- 
сходној страни била je амортизација главницс од
800.000 круна, и уз 6% годишње износила би 
48.000, a изџавање водовода 30.000 круна. 
Очигледно je да ce оваквом рачуницом настојала 
показати повољност изградње водовода и фи- 
нансијска оправданост уложених средстава. 
Мсђутим, градски буџст ce бори с дсфицитом, 
који je покриван пореским наметима од 50% на 
непосредне порезе.40 Стога je разумљиво што су 
велике инвестиције тада биле једино могуће уз 
узимање зајмова. Ово, као и нерасположење ста- 
новништва да приступи инсталирању водовода 
y својим кућама, можемо узети као објашњење 
за испољену неодлучност за увођсње водовода и 
канализације y Земуну. Занимљиво je да инду- 
стријскс потрсбе и њихов развој нису битније 
утицале y прилог повољне одлуке.

Идеја о увођењу водовода поново je разма- 
трана 1912. Тада je било y комбинацији ко* 
ришћење озониране дунавске воде, a прсдрадње 
je такође требало поверити Давиду Гровеу из 
Осјска. И овај прсдлог je такође напуштен, 
можда и због каснијег рата. Послс I светског 
рата, 1930, Јакобу Налу (Nahl) из Осјека пове- 
рено je да изведе предрачун за водовод, који je 
износио 23 милиона динара. Судбина и овога 
пројекта била je истоветна као и предходних.

У таковј ситуацији имућнији грађани, на- 
рочито y центру града и новоподигнутим стам- 
беним зградама бунаре су снабдевали елсктро- 
моторима и уводили интерне водоводе.

Положај Београђана y погледу снабдсвања 
водом био je знатно повољнији, где je водовод 
уведен 1892, да би средња дневна потрошња воде 
по становнику 1907. износила око 100 литара.41

У Земуну ce с увођсњем водоводне мреже 
отпочиње тек педесетих година, иако су расправе
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и припреме за изградњу водовода y граду от- 
почеле истовремено као и y Београду.

ПАРЦИЈАЛНА ГРАДСКА КАНАЛИЗАДИЈА

Упоредо с увођењем водовода требало je 
уводити и канализациону мрсжу, према пла- 
новима разматраним крајем прошлог, одно- 
сно почетком овога века. Канализација je би- 
ла неопходна, јер су до тада постојали при- 
митивни канали и зидани шахтови. Ни но- 
воизграђсни делови града нису имали кана- 
ле, него су метеоролошке као и отпадне воде 
из зграда за становање одвођене отворсним 
јарцима, уз знатну опасност од зараза и не- 
сносног смрада.

Услед одлагања целокупне регулације кана- 
лизационе мреже према савременим техничким 
достигнућима сходно достигнутим потребама, 
градска Управа je била присиљена да, борећи ce 
с финансијским тешкоћама, делимично решава 
тако значајан комунални проблсм. Техничке 
тешкоће je стварао низак терен y Доњем граду, 
па ce при високом водостају морало приступити 
затварању канала и посебним пумпама прсбаци- 
вати вода y Дунав (ово je рађено и после увођења 
канализационе мреже y центру града, све до ње- 
ног радикалног регулисања). Осим тога, y ду- 
бини канала тешкоће je стварао тз. летећи песак 
као и подземне воде, чији je ниво варирао упо- 
редо са висином Дунава, како je то констатовала 
Ревизиона комисија.42 Тада су сопственици згра- 
да y Доњем делу града, који су имали ниже по 
друмске просторије, били обавезни да о свом 
трошку изведу инсталације ради подизања отпад- 
них вода на потребну висину.

У осталим деловима града домаћинства и 
други знатнији потрошачи воде били су приси- 
љени да сами решавају начин одвођсња су- 
вишних вода. Осим тога требало je одводити и 
метеоролошке воде, што je y почетку рађено по- 
моћу копања отворених јаркова поред пута. Вре- 
меном су јаркови претварани y калдрмисане олу- 
ке или зидане канале којих je, y ранијем периоду, 
било y Доњсм граду. У Горњој вароши захва- 
љујући близини реке метеоролошке воде су усме-

раване ка Дунаву. На углу улица Далматинске 
и Прегревице, до краја четрдесетих година био 
je дубок јарак звани Јарчуга, који je прихватао 
оборинске воде из оближњих улица. Ту je била 
и тз. ћуприја озидана засвођеним каналом испод 
пута, да би ce саобраћај преко канала могао не- 
сметано одвијати.

Градско поглаварство y свом буцету, на- 
рочито после I светског рата, имало je сталну 
ставку на расходној страни за водовод и кана- 
лизацију, без обзира што није био усвојен једин- 
ствени план, већ je то решавано парцијално. 
Предност ce и тада давала центру града y ули- 
цама са више индустријских погона. У току 1924. 
за водовод je утрошено 100.000 динра, док je од 
1924. до 1931. изграђено 2,2 km канализације за 
коју je утрошено 1,452.000 динара.

Средином тридесетих година Земун je поде- 
љен на две зоне; вишу зону чинила су оба пред- 
грађа на висоравни, a нижу доњи део града и 
Баре. Почетком овога века Доњи град je всћ 
имао изграђену канализацију y 4-5 улица. Након 
поделе града на зоне y Горњој вароши уводи ce 
канализација y Дому слепих и Коњичкој школи, 
захваљујући изградњи главног канала y Улици 
цара Душана. За ове радове утрошено je 361.000 
динара. Затим je изграђена канализација y Све- 
тотројичиној улици да би ce Основна школа мо* 
гла прикључити на главни канал y Улици цара 
Душана.43

Све су то била парцијална решавања 
увођења канализације y Земуну, без генералног 
пројекта, па су ce јављали технички дефекти. 
Наиме, пошто претходно није вршсно спуштање 
подземних вода, долазило je до слегања цеви и 
бетонског канала на Кеју 5. новембра, што je 
требало претходно учинити помоћу филтерских 
цеви. Уместо тога копало ce по живом песку, 
чиме су касније интервенције изазвале трошкове 
од 283.000 динара. Ta средства су подмирена из 
инвестиционог зајма који je закључила Земунска 
општина 1934.44

Услед недовољних финансијских средстава за 
предузимање знатнијих инвестиционих подухвата 
Општини je преостајало једино да канализацију 
спровсде y улицс y којима ce налазе јавне уста- 
нове, индустријска предузећа и војни објекти,
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тим пре што je y таквим зградама било поссбних 
водовода. Тако je с изградњом Градске кланице 
y Прегревици, почетком овога века уведен y 
Кланици водовод и канализација.45

У Земуну су и после сто година од првих 
разматрања за увођење градскс канализационе 
мреже, још увек поједине улицс, нарочито y

горњој зони, неповсзане са градском канализа- 
ционом мрежом. Зато су грађани присиљени да 
ce сами сналазс копајући септичке јаме да би ce 
ослободили отпадних и оборинских вода. У те 
сврхе користе ce и напуштени копани бунари, 
чиме ce наноси непроцењива еколошка штета и 
угрожавају здрави водоносни слојеви.

СПИСАК

нађсних недостатака на појединим јавним бушеним бунарима приликом комисијског увиђаја y ја- 
нуару 1949. године.
Напомена: Заједнички недостаци за све бунаре описани cy y записнику.

Ред. Број бунара Покрстањс Година
бр. по списку точка израде

/рекон-
сгрукцијс

1 68 лако 1939
(1946)

2 37 лако 1932.

3 7 лако 1893.
(1936)

4 39 лако 1932.

5 51 тсшко 1935.

6 14 тешко 1900.
(1932)
(1946)

7 13 лако 1898.

8 38 лако 1932.

Какове оправке захтева

Бупар y Улици Совјетске армије - Изменити лежаје 
(лагерс) и извршити мању оправку на урсђају за иум- 
пање. У лети т. г. мораће ce наместити нова мот-пумпа.
Бунар иа Кеју код иове Капппаније пристаништа - По 
тражењу предузећа „Нови Бсоград" изместити на лва 
метра y смеру основе коловоза на Кеју, ради полагања 
колосека.

Бунар на Кеју код РибљеГ трИа - Изменити лежаје, бик- 
сновати цилиндарске главе, оправити цугстанге и во- 
дилице као и ручку на точку.
Бунар на ухлу Николајевске и Фрухикспорске улице - Из- 
мснити лсжаје и мали зупчаник и извршити мању 
оправку на уређају за пумпање. Извршити оправку бе- 
тонске плоче.
Бупар на углу Гајеве и Гардошке улице - Стару једно- 
цилиндричну пумпу заменити новом са два цилинлера. 
Извршити темељиту оправку канализације и бетонске 
плочс.

Буиар y Гробљанској улици - Удесити за лакше окрс- 
тање точкова. Извршити оправку бетонске плочс.

Бупар на Tpiy Брапка Радичевића - Понгго je сав ан- 
трибок и ypeliaj за пумпање раздрман и излизан, по- 
требно je извршити генсралну оправку цслокуиног 
уређаја за пумпање.
Бунар на углу Караматиие и Николајеаске улице - Из- 
менити мањи зупчаник и извршити ситнс оправке на
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9 11 не ради 1899.
(1927)

10 9 лако 1900.

11 33 лако 1928.

12 41 не ради 1932.

13 49 мотор 1933.

14 34 норм. 1929.

15 55 норм. 1937.

16 16 лако 1903.
(1931)

17 26 лако 1924.

18 42 врло 1933.
тешко

19 19 норм. 1900.
(1933)

20 56 мотор 1936.

21 44 норм. 1933.

уређају за пумпање. Оправити бетонску кошуљицу на 
поклопцу и патос од опека око бунара.
Бунар на углу Гундулићеве и Титове улице - Пошто су 
цугштанге савијене a ооједини делови уређаја слом- 
љени (изгледа силом) извршити генералну оправку. 
Потребно je такођср оправкти сливник и калдрму 
испред бунара.
Бунар y Градском парку код касарне - Изместити 
лежаје, водилице, клипове и болцнове и извршити 
оправку на бетонском поклоицу.

Бунар y Вишрадској улици - Оправити чесму и славину 
која ce дрма.
Бунар на у1лу Творничке и Истарске улице - Оспосо- 
бити пумпу за рад. Народ не узима воду, јер je y су- 
седној кући вода боља. Услед тога осуши ce манжета 
и вода ce не може извући.
Бунар y Цозном парку - Бунар je моторног погона. Ра- 
дио исправно и ако je пумпа мала, за сада има довољно 
воде, nourro ce много не троши.

Бунар на у(лу Сибиианин Јанка и Итоничке улице - 
Потребне су ситне оправке на уређају за пумпање и 
лименом огртачу.
Бунар y Деспота Ђурћа улици - Биксновати цилиндар- 
ске главе, извршити средњу оправку на уређају за пум- 
пање. Оправити калдрму поред бунара.

Бунар y Улици цара Душшш, ucüped к. бр. 45 - Опра- 
вити лагере на кривој осовини и бигсновати цилин- 
дарске главе и др. оправке мање врсте.
Бушр y Дунавској улици - Наместити нов лимени по- 
клопац на отвору за улаз, нове тегове, бигсновање ци- 
линдара, крпљење лименог огртача и зидарску оправку 
на бетонском поклопцу.
Бунар ш рлу ПреГревице и Далматииске улице - Бунар 
je неподмазан, иде врло тешко, рупе за мазиво су за- 
пуштене. Потребна je мања оправка на уређају за пум- 
пање.

Бушр на yiAy Цара Душана и Славонске улице - На- 
местити нов рам за поклопац на улаз y шахт, нове шар- 
ке на поклопиу огртача, бигсновати цилиндарске главе 
и извршити средњу оправку на уређају за пумпање.

Буиар на ујлу улица Цара Дугиана и Јовановске - Бунар 
je y раду. Потребно je само наместити конзолу на 
чесменом стубу за постављење кофе.
Бунар на углу Цара Душана и Руске улице - Извршити 
мању оправку на уређају за пумпање. Уредити калдрму 
пред бунаром, јер je врло висока. На угловима бетонске
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22 36 лако 1930.

23 31 норм. 1926.

24 24 нс ради 1896.
(1935)

25 67 норм. 1938.
вуче

песак

26 25 врло 1900.
тешко (1930)

27 54 норм. 1933.

28 64 норм. 1937.

29 46 не ради 1933.
(тренутно)

30 27 мотор 1924.
(1931)
1898.

31 23 лако (1936)
(1946)

32 22 лако 1898.
(1927)

33 30 лако 1926.

34 45 норм. 1932.

35 10 лако 1899.

плоче прсма коловозу поставити два гвоздена стуба као 
заштиту од кола a саму бстонску плочу окрпити.
Бунар y школи бр. 38 (Руска улица) - Извршити онравку 
лименог огртача и мањс оправке на урсђају за пумпа- 
ње.
Бунар на yïny Ухриновачке и Баранске улице - 
Извршити ситне оправке на уређају за пумпањс.
Бушр y Стаљииовој улици код Бикаре - Урсђај за 
ручни погон био je за врсмс окуиадије скинут. Пошто 
je из овог бунара спроведен водовод y Подружницу, 
иотребно je да ce код зграде Подружниие намести 
чесма за грађанство.
Бунар на уГлу Шевиие и Пољанске улице - Наместити 
нову решстку са шаркама на сливнику, окриити ли- 
мсни огртач, извршити ситнију оправку на урећају, за 
пумпање. Калдрму порсд бунара оправити.
Бунар y Баденској улици - Оправити лимсни огргач, 
уштимовати цугштанге, јер тешко ce окреће, извршити 
мању оправку на уређају за пумиање.
Бунар y Жуппој улици - Изменити два лежаја и 
извршити сигне оправке на уређају за пумпање.
Бунар на Стаљиновој улици испред к. бр. 81 - Испра- 
вити чссму, која стоји косо, оправити лежаје, намс- 
стити нову решетку на сливник и извршити ситне 
оправке на уређају за нумиање.
Буиар y Павловој улици (Раде Кончар) - Изменити јсдан 
зупчаник, извршити мању оправку, на уређају за пум- 
пан>е. Израдити и изменити бетонски армирани покло- 
пац на цистерни.
Бунару школи бр. 37 - I la изливеном штендеру за пу- 
њсње кола треба монтирати славину за грађанство.
Бунар y CüjcbbUHoeoj улици испред. к. бр. 63 - Извшити 
ситне оправке на урсђају за пумпање. Забетонирати ру- 
пу y поклопцу.
Бунару Стаљиновој улици испред к. бр. 41 - Учврстити 
лимени поклопац на огртачу који je откинут. Извршити 
ситнс оправке на урсђају за нумпање.
Буиар y Стаљиновој улици ш у1лу Цмланске - Измс- 
нити лежајеве, биксновати цилиндарске главе и 
извршити већу оправку на ypefoajy за пумпање.
Буиар иа уГлу Војводе Мишића и Калварије - Изменити 
зупчанике, лежаје и тегове, изврштити мању оправку 
на уређају за пумпање. Оправити бетонску плочу на 
бунару.
Буиар иа Семком üpiy - Извршити мању оправку на 
уређају за пумпање.
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36 71 норм. 1942.

37 21 " 1923.

38 18 " 1897.
(1930)

39 43 " 1932.

40 66 " 1939.

41 20 лако 1923.
(1946)

42 62 " 1939.

43 46 норм. 1933.

44 17 тешко 1898.
(1925)

45 63 нормал. 1938.

46 15 тешко 1913.

47 40 нормал. 1932.

48 60 - 1932.

Буиар на yiny Ул. цара Душана u М. Толбухина - Из- 
менити сломљену спојну шипку и на антрибоку.

Бунар ш ухлу Георги Димитрова u М. Толбухина - По- 
правкти решетку на сливнику, биксновати цилиндар- 
ске главе, дотерати и заменити лежаје и извршити ма- 
н>у оправку на уређају за пумпање.

Бунар на yi. ул. Георш Димитрова и Ст. Јовановића
- Цело постројење за пумпање je раздрмано и излизано 
те je потребно извршити генералну оправку бунара. 
Извршити оправку бетонске плоче.

Бунар на yi. Ухриновачке и Призреиске улице - Дели- 
мично изменити цупптанге и извршити‘ман>у оправку 
на уређају за пумпање.

Бушр ш yi. Ухриновачке и Аласке улице - Изменити 
горњи део напрсле потискујуће цеви, делимично изме- 
нити лежаје и и з в р ш и т и  мању оправку на уређају за 
пумпање.

Бунар на yi. Угриновачке и Далматинске улице - Ре- 
конструисан после ослобођења те нема никакових не- 
достатака, осим наведених y записнику за све бунаре.

Бунар ш yi. Ухриновачке и ГорњсИрадске улице - Опра- 
вити тегове и зупчанике и дотерати уређај за пумпање. 
Наместити нов армирано-бетонски поклопац на ци- 
стерни a бетонски поклопац на шахту поправити.

Бунар y Гор>шрадској ул. пред кућом бр. 19 - Приликом 
прегледа није радио. Извршити мању оправку на 
урсђају за пумпање. Наместити нов армирано бетонски 
поклопац на цистерни.

Бунар на yi. Ухринованке и Добровол>ачке улице - Цело 
постројење je раздрмано и излизано те je потребно 
извршити генералну оправку. Том приликом треба на- 
мсстити тегове ради лакшег пумпања.

Бунар y Ухринованкој ул. пред кућом бр. 20 - Бунар 
вуче нешто мало песка. Извршити мању оправку на 
уређају за пумпање.

Бунар на Ћуковцу - Цело постројење за пумпање je 
раздрмано и излизано те je потребно извршити гене- 
ралну оправку, осим намештања зупчаника који су не- 
давно измењени. Извршити оправку бетонског поклоп- 
ца.

Бунар на yi. Орачке и Приморске улице - Бунар вуче 
нешто песка. Поправити лимени огртач, шарнире за 
поклопац и извршити мању оправку на уређају за пум- 
пање.

Бушр код Бежанијске трошаринске станице - Прили- 
ком прегледа није радио. Извршити ман»у оправку.
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49 52 не ради 1936.

50 32 нормал. 1928.

51 55 " 1938.

л

52 61 не ради 1932.

53 57 не ради 1936.

54 48 нормал. 1932.

55

У Зсмуну, 17.1 1949. године. 
Чланови комисије

Буиар na yiny Домбаске и Вснеције улице - Бунар сс 
налази између колосека нормалне нруге предузећа „11о- 
ви Београди и већ дуже време не ради, a осим тога 
je неприступачан за грађанство, док за предузеће нијс 
потребан пошто постоји водовод. Нредлаже сс да ce 
демонтира a цеви и уређаји за пумпање да ce употребе 
на други бунар.
Бунар на yi. Домбаске и Зтребачке улице - Изменити 
зупчаникс и извршити мање оправке на уређају за пум- 
пање.
Бунар на yi. Ул. Домбаске и Нове ул. пред кућом 33
- Бунар вуче нешто песка. Поправити решетку на слив- 
нику и извршити мању оправку на урсђају за пумпање.
Буиар код железнинке трошарииске тшшце - Бунар 
je већ више година загушен песком и не ради. По- 
требно je да ce лемонтира a материјал да ce употреби 
за друге бунаре. У близини постоји други бунар.
Бунар на yi. Ухрииовачке и Барамке улице - Постоји 
само шахт. Цеви су већ извучене и употрсбл>ене за бу- 
нар y Иловнику.
Бушр y Градској стрводерници - Извршити мању 
оправку на елсктромотору и на ручном уређају за пум- 
пан>е.
Бунар y кући бр. 2916 y Ул. М. Толбухиш - Осиособи ги 
за аутоматски моторни погон и наместити чесму за на- 
род, прсма улици.

Упореди: Опскрба водом y Хрватској и Сла- 
вонији 1896-1905, са подацима за ходину 1906, За- 
греб 1907, стр. 171-176.
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,и Исто као под 5.
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шстира, Матица српска, Нови Сад 1989, стр. 97.
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1881), САНУ, Спомсник CXVII Одељсња друштвених 
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на немачком, Земун 1890.
23 ИАГБ, писмо унућсно Гралском поглаварству 

Земуна, 10. II. 1905.
24 Изјава Јована Илића (1896-1968)
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21 Исто као под 5.
и Исто као под 5.
30 Исто као под 15.
31 Исто као под 15.
33 Исто као под 15.

33 Изјава Жике Божина (1916). Радио на бушењу 
и поправци више бунара, код земунског мајстора Павла 
Рифла и др.

34 Исто као под 15.
35 Исто као под 15.
* Изјава протојереја Стевана Војводића, пснзио- 

нисаног пароха Светотројичине цркве y Земуну.
37 Исто као под 15. Према тадашњем прорачуну 

увођење освстљсња стајало би 108.400 круна, што тада 
није реализовано, пошто je земунска Елсктрична цен* 
трала основана тек 1900.

» Исто као под 15.
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4,1 Инж. Павле Хорват, Водооод и шшлизација ipa

da Земуиа, Земун 1906, стр. 8 и 22.
41 Историја ipada Eeoipada, Београд 1974, књ. III. 

стр. 136.
42 Рукопис Ивана Марковића, y ЗМЗ, стр. 150.
43 Исто као под 15.
44 Исто као пол 42.
45 Исто као под 15.
44 Списак јавних бунара сачињен je од стране ко-

мисије и наведен je дословно, без обзира на извесне
i рсшкс. Понсгдс je нетачно наведена година отварања 
бунара, док je y тсксту то учињено ирема наведеним 
документима. Такође називи улица y списку су понегде 
измењени, што би требало имати y виду, као и промене 
које су управо y току.

WATER SUPPLY IN ZEMUN 
FROM OLD WELLS UP TO WATERWORKS

Nikola Ilic

The supply of water was the care both of the townspeople 
and municipal authorities. Since there was no spring water, 
wells had to be sunk or water had to be used directly from the 
Sava and the Danube. The low ground on which Zemun lies 
(75 to 112 m hcight above the level) abounds in underground 
waters. In alluvial layers underground waters can be found at 
1-3 m and in the loes plateau at a depth of 6 to 39 m. The mo- 
vements of underground waters are well known to the com- 
mon people even today.

River water was used in households and for industrial 
purposes for a long time. The first news on considérable use 
of river water dérivés from the Byzantine Joannis Cinnamos, 
who »preserved the information on the canal by which the 
town was supplied with water.« Before the Byzantines, at the

beginning of the new era the town was under the domination 
of the Romans who used to make water supply systems in their 
towns and so was the case with Singidunum as well. We assu
me therefore that in the then Taurunum the waterworks must 
have existed, although there are no availablc data that this was 
the case.

Water from the Danube was used at the same time as 
that from wells, although it was sometimes bacteriologically 
unsound bcing infected with choiera and typhoid bacilli. This 
was the reason that sanitary measures were taken and that the 
use of water from the wells was recommended in particular in 
the nineteenth and twentieth centuries. River water was deli- 
vered by water-carriers and for this service some money had 
to be paid. Danube water was used by industrial premises si-
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tuated in the vicinity of the river. In winter ice was taken out 
of the river and stocked in ice-storages (usually in saps or cel- 
lars so that it could be used during hot days to preserve and 
cool food and drinks).

The data on the old sunk wells can be traces only partially 
because détails are sparce. Among the oldest ones is recorded 
the well in the Fenek monastery which dérivés from the end 
of the 15th or the beginning of the 16th century. Then a well 
is mentioncd in Kontumac (quarantine) which was founded 
in 1730. From the end of the 18th century dérivés the mention 
of ToSin Bunar, a well with minerai spring.At the same time, 
when the request for the building up of the first suburbs of Ze- 
mun - Gomja VaroS was lodged (1787), two wells of 22 fa- 
thom were mentioncd. Later, in the suburb was mentioned 
the »czar’s well«. Old sunk wells can be found in the plans of 
the town at the hospitals, military buildings, bigger buildings 
and houses.

At the beginning the wells were shallower, about 30 m, 
and no sooner than at the beginning of the last decade of the 
19th century deeper wells were bored. The first bored priva- 
tely owned well is reported to be on Kej (quay) in 1892 and 
public well in 1893. Early in the 20th century (1907) there were
19 bored public and 40 privately owned wells. The number of 
wells was increasing until the beginning of the fourties when 
in the town there were 74 bored public wells and more than 
500 in privately owned houses, more sunk than bored. Some 
of them were supplied with electromotors. In mid-thirtics the 
deepest artesian well in Zemun was made which had a depth 
of 250 m so that the third water could be got. In the surroun- 
ding villages of this community there were many bored wells 
whose depth reached about 180 m. The recontruction of some 
wells started then and they were supplied with electromotors. 
This was done more to sccurc needed quantities of water for 
washing the streets, because the traffic became heavier when 
the bridge over the Sava was put in opération (1934) than be
cause of continuous claims of the citizens that the wells were 
insufficient in number or that they were out of order.

To improve the supply with water, which would meet sa- 
nitary conditions, aside boring artesian wells, the settling of 
the problem was sought in introduction of a water supply sy- 
stem. The first discussions were conducted in 1887. Since then 
there were several endeavors in this connection (1906,1912 
and later), but except partia 1 introduction of the water system 
in the center of the town the problem was not viewed from ail 
sides. No sooner than in mid-fifties did start the introduction 
of the town waterworks and afterwards the same was later do
ne in the neighboring villages of the community. The water 
supply system caused the closing down of almost ail the wells, 
public and privately owned, or their abandoning in a very bad 
condition. Only fcw of them survived, although they deserve 
that at least some of them are preserved as spécifié monu
ments.

At the end of the 19th century together with the intro
duction of the water supply system, the introduction of sewage 
system and celectrification was also considcrcd. The sewage 
system was also constructcd unsystcmatically and occasional- 
ly. At the beginning these were open or built canals. In the ear
ly 20th century only in the center - 4-5 streeets - the sewage 
system was contructed. Low and swampy ground in the lower 
part of the town caused technical problems and increased ex- 
penses. At that time the municipality faced financial difficul- 
ties and more extensive investment could have been made on
ly by taking loans. However, in spite of the difficulties part se
wage system was constructed even outside the town nuclcus. 
Ail these enterprises were insufficient for a town whose indu- 
strialization was in progress. Today, even after a hundred ye- 
ars of the first discussions conceming the introduction of the 
water supply network and sewage system, some streets, in par- 
ticular in the upper zone, are still not linked with the town se
wage netvork. This situation compelled the citizens to dig pits 
or to make use of old wells for the disposing of waste waters 
and draining away atmospheric précipitations. In this way, 
however, ecologic damage is caused to the environment and 
sound water bearing strata are thus imperiled.
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