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ПУТЕВИ У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ
У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА
Крајем 18 и почетком 19. века путеви су били вр ло лоши.
Они путеви који су грађени грађени од стране Ау стријанаца, због
неодржавања вр ло брзо су пропадали. На великом броју путева
могло је да се путује само пешице или на коњу . На малом броју
путева могло је да се путује колима и то уз велике тешкоће. У вр еме
киша путеви су постојали практично непроходни. Једино два пута у
Србији била су углавном оспособљена за путовање колима. То је пре
свега Цариградски друм, који је од Београда преко Јагодине, Ћуприје
и Параћина водио до Ниша. Други пут био је пут од Београда до
Шабца и даље до Звор ника.
Како о путевима у Србији, тако и о путевима у поморавском
округу, најпотпуније податке пружају извештаји аустријских
обавештајних официра, који су пред Кочину крајину прикупљали
податке о Србији. Сви они наводе да је само Цариградски друм
проходан за веће војне јединице. За остале путеве, углавном су сви
наводили да представљају коњичке или пешачке путеве, али и путеве,
који би уз одређене поправке били погодни за колски саобраћај. За
М ихановића стање путева у Поморавском округу било је доста лоше.
Чак и важни путни правци, као што су путеви од Ћуприје према
Варварину и од Ћуприје према Свилајнцу, били су погодни само за
кретање са коњима. Такође и за пут од Параћина према источној
Србији и даље према Видину, наводи да је пешачка стаза.1
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Покорни је на територију Поморавског округа дошао из
источне Србије, преко Сладаје и Стењевца. За тај пут навео је да је
коњичка стаза, док пут од Стењевца до Ресавице могао је да се
користи и за колски саобраћај. Сличан опис пута дао је и за пут од
Ресавице према Иванковцу и Доњег Сења до манастира Раванице.
Пу т од Доњег Сења према Цр ници описао је као коњска стаза, али би
уз мање поправке мога да се употреби и за колски саобраћај. За пут
од Параћина до Лудог Поља говор и да је колски пут са много
чвр шћом подлогом него главни пут. И за остале путеве преко Лудог
поља тврди да су погодни за колски саобраћај. Истим путем преко
Доњег и Горњег Сења отишао је према Тимоку.
За пут од Ћуприје преко Дубоке, Војске и Цр квенца напомиње
да је незгодан за тешка кола. За деоницу од Цр квенца до Свиланца и
Глоговца каже да и при најмањој киши постаје мочваран и немогућ за
коришћење.
Исцрпније и реалније извештаје о путевима на територији
Јагодинског округа дао је један други аустријски официр по имену
М итесер. Главни Цариградски друм од Ћуприје до Јагодине описује
као широк и погодан за колски саобраћај. За колски саобраћај био је
погодан и пут који се од Гиља одвајао за Крушевац, а пролазио је
поред Јовца, Трешњевице, Поточца и Беле Цр кве. Од Беле Цр кве пут
је ишао према селу Бошњану и та деоница била је добра за саобраћај.
Деоница од Бошњана па све до брда Вратари више је личила на
коњску стазу, а одатле пут поново је постајао погодан за колски
саобраћај. Такав пут био је све до Јасике и Шанца. Цариградски друм
М итесер није даље описивао, осим што је навео постојање једне
коњске стазе између Багрдана и Баточине, а која би могла да се
употреби за колски саобраћај када би се уклонила оборена стабла
Вајгартен такође описује Цариградски друм као широк и
добар пут, погодним за колски саобраћај. Једину тешкоћу
представљало је мочварно земљиште између М ијатовца и М ораве.
Од Ћуприје до Параћина и Ражња Цариградски друм је био такође
погодан за сваки саобраћај. За Ћуприју је истакао да је раскрсница
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путева који се пружају у више праваца, и то: према Смедереву,
Пожаревцу, Стрмостену, М ајданпеку и Извор у. Сви ови путеви су
били у доста лошем стању и једино су могли да се употребе као
коњички путеви.
Пр еко Јагодинске нахије описао је и пут који је водио од
Крагујевца до Крушевца. Овај пут је био вр ло неподесан за
путовање. Од Сабанте пут је видио према Кавадару, и реко Лугомира
за Секурич. И деоницу до села Карановчића описао је као врло лошу,
док је нешто погоднија била деоница преко Крчина, Каменара до
Крвавице. Деоницу од Крвавице до Јасике описује као вр ло рђаву
коњичку стазу.
Једна од варијанти Цариградског друма био је колски пут
Јагодина-Смедерево. Овај пут се одвајао од Цариградског друма
после моста на Белици и ишао је удесно према М орави. Овај пут био
је удаљен око 600 метара од Багрдана. У продужетку пут је
настављао за Брзан и Лапово, а један део се одвајао за Баточину.
Стање у Србији између Кочине крајине и устанка било је вр ло
нестабилно. Нарочито од превласти јаничара целокупна привредна
активност свела се на најмању меру. Осим Цариградског друма и
неких важнијих путева, остали су били у великој мери запуштени. То
је била срећна околност на почетку устанка, јер је непроходност
појединих путева успоравала кретање турских војних јединица. После
истеривања Турака и фор мирање устаничких органа власти, већа
пажња је посвећивана и путевима. Сви путеви били су прокрчени и на
тај начин је створ ена путна мрежа довољна да повеже све ослобођене
крајеве. Одр жавање путева, као и одржавање безбедности путовања
били су значајни, и због лакшег кретања војних јединица и због
трговине, јер је она била од велике важности за устанике.
После другог устанка одржавању путне мреже поклањала се
велика пажња. Нарочито 20-тих година радило се на уређењу главних
путева између великих места, а пре свих Цариградског друма. После
Једренског мира грађење и уређење путева добило је нов подстицај.
Кнез М илош је довео стране стручњаке, који су радили на
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поправљању и изградњи путева. Обнова је започета 1823. године
наредбом кнеза М илоша да се уреди пут од Крагујевца до Београда.
Нарочита пажња се посвећивала Цариградском друму, јер је у току
1827. године настао предлог Ау стрије да се пошта из Беча за
Цариград шаље овим путем уместо дотадашњег правца преко
Влашке, јер је преко Србије ишао најлакши и најсигурнији пут између
Европе и Цариграда. Од следеће 1828. године аустријска пошта
отпочела је да се шаље преко Србије. У тим првим годинама путовање
је трајало доста дуго. Од Београда до Јагодине путовало се четири
дана. Тек почетком 60-тих година уређењем пута од Јагодине преко
Великог Поповића према Смедереву вр еме путовања је скраћено
практично на један дан, јер се од Београда према Смедереву путовало
бродом, а од Смедерева се колима преко Ресаве долазило касно истог
дана.
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Од важнијих путева на територији Јагодинске нахије био је пут
од Крагујевца до Јагодине. Овај колски пут водио је преко
Таборишта и М ишевића, Шантаровца и Драгоцвета за Јагодину. Од
овог пута се код Таборишта одвајала коњска стаза за Лозовик, али је
тај пут био тешко проходан. У току 1843. године пресечена је траса до
села Белице и Мишевића ради транспорта опреме за стаклару Аврама
Петронијевића. Овај пут је 1860. године спојен са путем Крагујевац5
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Крушевац. Крагујевац и Јагодину повезивао је и пут који је ишао
преко Цр ног вр ха. Пу т је био у вр ло лошем стању а ишао је преко
Вољавча и Горњег Штипља па преко Средњег вр ха и Грабовите
главе, између Горње и Доње Сабанте излазио на село Буковац у
близини Крагујевца. Пу т је углавном целом дужином био вр ло лош,
јер је већим делом прелазио преко брда висине и до 650 метара.
Пу товање је било вр ло споро, јер је стално постојала опасност од
превртања кола. Овај пут био је дуг само 32 километара, али због
великих успона био је у већем делу године неупотребљив за колски
саобраћај. Пут је обновљен 1838. године.2
Стање путне мреже није ни издалека било задовољавајуће.
Ипак градња нових путева није била у толикој мери присутна, већ се
углавном радило на уређењу постојећих путева. Насипање путева
вр шило се најчешће земљом, па су у вр еме киша постајали блатњави.
Посебно је тих проблема било на такозваном „Левачком путу“ на
изласку из Јагодине, јер је пресечен невешто. Пр еко узвишења
између гробља и „Поморавља“ трасиран је пут, који је за подлогу
имао земљу . У вр еме киша готово је било немогуће путовати. Тек
1835. године срески капетан Стевча М ихаиловић наредио је да се
усече брдо, и на тај начин знатно олакшао пролаз.
Наредбе за уређењем путева слала је вр ховна власт, која се о
стању путева обавештавала преко окружних начелника. Углавном се
с пролећа, а после снегова и киша начелници добијали наређења да
обилазе своје подручје и да вр ше поправке свих путева, мостова и
улица.
Са једне и друге стране пута крчио се појас од више десетине
метара, нешто због бржег сушења пута, али пре свега због веће
сигурности. Пу теве је народ градио кулуком. Углавном је то вршено
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На инсистирање мештана околних села, у току 1910. године општински
инжињер Емануел Боди урадио је пројект за модернизацију овог пута,
али је због избијања Балканских ратова заустављена реализација. Од тада
губи значај и добија само локални карактер.
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невешто без великог искуства, па је постојала стална потреба за
њиховим поновним уређењем.
Посебна пажња се и даље посвећивала Цариградском друму.
Одр жавање тог пута била је готово стална обавеза окружног и
среских начелника. Ју на 1839. године приступило се обимнијим
радовима на поправци Цариградског друма. Повод за то био је
пролазак београдског везира. Срески начелници добили су налог да
приступе поправци друма и свих мостова од Багрдана до Ћуприје.
М ада су поправке биле обимне, следеће 1840. године појавили
су се слични проблеми. М ост код Багрдана морао је поново да буде
изграђен. Почетком 1840. године срески начелници припремили су
јапије, гвожђе и ексере. Сав трошак око набавке материјала као и за
исплату надница мајсторима који су градили мост, а износио је 264
гроша чаршијских, обезбедило је окружно начелство, с тим што је
рачун испостављен Попечитељству финансија, јер су радови
обављани на главном друму.
За разлику од овог моста, Попечитељство финансија одбило је
да исплати трошкове за поправку моста на Белици на путу према
Крагујевцу. За утрошени материјал и дневнице мајсторима требало је
исплатити 327 чаршијских гроша. Захтев је стигао чак до Совјета, који
је одбио захтев са образложењем да исплату може да одобри за главни
друм и мостове на њему. Због одбијања Попечитељства финансија да
плати поправку моста, окружни начелник је наложио начелнику среза
левачког да потребне паре наплати од оних општина којима је тај мост
највише користио. Наплата новца од тих општина извршена је тек
половином децембра 1840. године. М есец дана пре тога, окружно
начелство је морало да изврши позајмицу од М илисава Радојковића,
болтаџије из Јагодине за исплату надница мајсторима у висини од пет
дуката.3
Обимније радове на уређењу путева и мостова у 1841.
години, и овог пута наложило је Попечитељство унутрашњих дела.
Враћајући се из Крагујевца, помоћник попечитељства М илош
3
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Богићевић прошао је преко Јагодинског округа. У свом извештају
изнео је да су путеви у округу у таквом стању, да поједине деонице
само уз велике тешкоће могу да се прођу . Из тих разлога
Попечитељство унутрашњих дела наложило је окружном начелнику
да што пре предузме поправку свих путева и мостова у округу.
Срески начелници убрзо су предузели обилажење својих срезова
ради утврђивања потребних радова. Радови нису вр шени темпом
како је било наложено, па је ускоро уследила нова наредба
Попечитељства унутрашњих дела, којом је дат рок од месец дана за
поправку свих путева и мостова, јер су због немара престављали
опасност за путнике. Ова наредба дала је резултате. Одмах је
одобрено сечење стабала за мостове и довлачење другог потребног
материјала. Крајем августа срески начелници известили су о потпуној
поправци путева и мостова у својим срезовима.4

4
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Један од разлога поправке путева у овој години били су и
проласци кнеза и митрополита. Изгледа да предходне поправке нису у
потпуности извршене, па се овом приликом приступило обимнијим
радовима. Радови су углавном вр шени на Цариградском друму. Из
левачког среза 130 љу ди и то из Течића, Вукмановца и Лоћике, са
мотикама и лопатама радило је на друму око Јагодине. Из истог среза
допремљено је десет кола шуме и двоја кола прућа за поправку
друма, а нешто раније у шуми атара села Комарни исечена су 25
стабла за поправку мостова. Слично је било и са учешћем љу ди из
темнићког среза на поправци Цариградског друма. Исту количину
9
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материјала употребили су мештани овог среза, али за трасу од
Јагодине до Ћуприје.5 Остало је забележено да је М илош Ђурић из
Рашевице због одбијања да гради сеоски друм и због физичког напада
на пандура среза темнићког кажњен са 35 штапа.6 Због одбијања да
ради на уређењу пута, поднета је пријава против Косте Стошића из
Јагодине.7
Због сталне бриге за одржавањем Цариградског друма у
добром стању, велика улагања су била и на мостовима на друму.
Најобимнији радови били су на мостовима на Осаоници код Багрдана
и на Белици код Јагодине. Попечитељство унутрашњих дела
наложило је да свака општина по плану припреми одређен број јапија
и осталог потребног материјала. За поправку моста на Осаоници
утрошено је укупно 849 гроша, и то за набавку 112 ока гвожђа, један
трнокоп, 20 ока ексера и за наднице мајсторима. За изградњу моста на
Белици на Цариградском друму, утрошено је много више материјала.
У почетку дову чено је 35 греда за таван дужине по 25 педи, 15 греда
за испод тавана исте дужине и дебљине и 50 штука за темељ дужине
по 7 педи. Касније је било дову чено још 20 греда дужине 25 педи.8
Почетком 1842. године донета је Уредба о путевима, по којој
су сви друмови и путеви у свако доба године морали да буду
проходни. Уредба је обавезивала окружне и среске начелнике, као и
кметове да посебну пажњу обрате на одржавање путне мреже. По
истој Уредби, изградња путева и мостова није могла да се предузме
без одобрења Попечитељства. Уредба је потенцирала обавезе
локалних органа власти на уређењу путева, и то нарочито среских
начелника и кметова.9
Уредба није ништа побољшала стање путева и мостова. После
зимског периода стање путне мреже било је исто лоше као и раније.
5

АС, НОЈ,Ф V, р-44/1841.
АС, НОЈ, Ф VI, р-53/1841.
7
АС, НОЈ, Ф IX, р-15/1841.
8
АС, НОЈ, Ф II, р-74/1841.
9
АС, НОЈ, Ф IV, р - 46/842.
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Стање путева било је толико лоше да су се чак догађале и несреће.
Терет њиховог одржавања сада је у већој мери пао на мештане села
преко којих је поједини пут прелазио.10 Највећа пажња по Уредби, као
и раније, посвећивана је одржавању Цариградског друма. Посебна
наређења односила су се на овај друм, јер „никакву неуг одност не
буду имали високи чиновници који путују у Цариг рад ".11
Начелник среза левачког у свом извештају о стању
Цариградског друма на територији свог среза, истиче да је друм на
неколико места поправио, а што се тиче мостова, известио је, да је
мост код Багрдана у добром стању, али да мост на Белици код
Јагодине поново захтева поправку, па у истом извештају тражи
дозволу за сечење јапија и ангажовање мајстора.12 За поправку моста
утрошено је 30 кола камена и 30 кола вр бових коља од једног и по
хвата дужине за изградњу насипа.13
Посебна активност на уређењу путева и мостова у округу
била је 1843. године. Те године је кнез Александар Карађорђевић
посетио новоизгр ађени мост код Ћуприје. Због те посете извршена је
поправка свих путева који воде ка Јагодини, као и оба моста на Белици
код Јагодине и моста у Драгоцвету. Начелник среза левачког је за
уређење Цариградског друма послао 420 радника и они су на друму
радили три дана. Вероватно је и начелник среза темнићког послао
сличан број људи, а иначе за уређење свог дела пута утрошио је десет
кола шуме и двоја кола прућа.14
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АС, НОЈ, Ф IV, р - 48/842.
АС, НОЈ, Ф
АС, НОЈ, Ф XI, р – 252 /842.
НОЈ, Ф III, р – 73 / 842.
НОЈ,, Ф IV,р – 101 / 844.
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И у наредној години највећа пажња посвећивана је
Цариградском друму. Пор ед редовних послова на одржавању ,
приступило се изградњи моста на Цариградском друму преко „Чолак
баре“ испод Гиља. М ост је био дугачак 23 фати. Лежао је на три
камена тумбаса. По један се налазио на обалама а централни у води. За
камен, креч, јапије и гвожђе потрошено је 7.940 гроша. М ајстор који
је градио мост звао се Андреја Атанасковић.
Друга већа инвестиција била је проширење пута преко Црног
вр ха. За то је било употребљено 6 ока барута, а извршена је набавка
пијука и великих чекића од стране окружног начелства, а од
ћупријског начелства добијено је 10 пијука, 6 ћускија и 4 чекића.
12
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У овој години се приступило озбиљнијој реконструкцији
Цариградског друма. Члан Совјета М илосав Здравковић и Атанасије
Николић, начелник једног одељења у Попечитељству унутрашњих
дела, добили су задатак да прођу кроз округе куда је пролазио
Цариградски друм, и предложе најбољу трасу измештања друма.
После извештаја М илосава Здравковића и извештаја Начелства
окружја јагодинског, Попечитељство унутрашњих дела одредило је
првог инжињера попечитељства Јована Неволу да у договор у са
окружним начелником „...промотри и определи положеније линије
куда ће друм Цариг радски провести...“ 15 Попечитељство је
намеравало на следећи начин да поправи Цариградски друм: 1. Да се
назначени друм од 4. фата ширине, који ће се насути и шљунком
посути, а поред овог друма да се ископају јендеци 3 шуха широки,...2.
Од ови јендечића са обадве стране г диг од је само мог ући и г ди се
житељима места, куда ће друм пролазити, неће велике штете
причињавати, да се по 10 фати назначи, ...који ће друм означавати
за сваг да, како би лети кола мог ла и поред насипа ићи, или како би
стока, која се прог они, довољно простора за прог он, па нешто и за
пашу имати мог ла...3. Пошто се овако друм од Алексинца до
Јагодине назначи, Попечитељство би ово даље тог а мненија било,
да се овај пут јошт овога лета г радити настане и то да окружни
началници настоје и да издејствују да овај друм народ у оне дане,
када себи не ради, г ради, а Попечитељство из касе правитељствене
само на ћуприје г ди потребно буде, мајсторске руке и г вожђе да
плати...4. Од Јагодине к Београду Попечитељство ово налази да би
се лакше и удобније поред Мораве преко Смедерева друм оправити
мог ао, што је прво равније положеније, друго што је близу шљунак и
треће што неће толико ћуприја потребовати као у бреговитом
положенију...16

15

АС,НОЈ, Ф VI, р – 72 / 846.
АС, Совјет, 132/1845. Могућу изградњу трасе поред Мораве требало
је предузети тек после коначног утврђивања од стране комисије.
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На делу пута од Багрдана до Јагодине промене су биле
незнатне, а од Јагодине до Ћуприје пут је доживео велике измене.
Измењена је цела траса пута од моста на Лугомиру па скоро све до
прелаза на М орави код Ћуприје. Стара траса је од моста на
Лугомиру прелазила преко брда Гиља и спуштала се према мосту на
14
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М орави. Нова траса није више прелазила преко брда, већ је
пролазила поред Гиља, и потпуно одговара садашњој траси пута
Јагодина-Ћуприја. Дужина трасе износила је 4170 хвати. Због
постојања више бара било је неопходно подићи и пет мостова.
Пр едрачун за ове мостове износио је око 8.000 гроша. Начелник
среза темнићког добио је наредбу да припреми све потребне јапије и
да их допреми до места изградње мостова. Такође је био дужан да
организује долазак љу ди из свог среза за насипање и изградњу
пута.17
М ада је на Лугомиру постојао дрвени мост, он је био у доста
лошем стању, па је и њега било потребно изградити поново. Други
мост је био изграђен испод Гиља и био је дугачак 4 хвати, а требао је
омогућити путовање приликом изливања Лугомира. Следећи мост је
био изграђен иза Гиља на постојећој „Чолак бари“. Пр едходне године
на истој бари, али на старој траси пута, био је изграђен мост на
каменим тумбасима. Сада је овај мост требало разградити и материјал
уградити у нови мост. На око 750 хвати од М ораве била су изграђена
два моста, и они су служили само за вр еме изливања околних бара.
Последњи мост на овом путу био је изграђен преко два мања потока.
Тај мост је био изграђен према нацртима инжињера Барона Кордона,
у вр еме када је грађен велики мост на М орави.
За изградњу свих мостова био је употребљен следећи
материјал: 300 ока гвожђа за шрафове, 500 ока гвожђа за ексере, 500
талпи од ½ хвати дужине, 12 шипова по педаљ и шаку ширине и 1 фат
дужине, 6 шипова исте дебљине,... од 4 ½ хвата дужине и по 1 шух
дебљине, 6 греда великих, 40 греда за трабазан по педаљ дебљине и 4
хвати дужине, 24 трупаца по 4 шуха дугачка и 138 греда разних
димензија. Осим тога за поправку моста на Лугомиру допремљено је
још 6 шипова дужине 6 хвати. За изгр адњу мостова код „Чолак баре“
и код карауле у близини ћупријског моста, мајсторима Ристи
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АС,НОЈ,Ф VI,р-72/846.
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Јовановићу из Параћина, М итру Корушићу и Спасоју Петровићу из
Крагујевца било је исплаћено 3.000 гроша.18

18

АС,НОЈ,Ф VI,р-72/846.
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За разлику од ранији година, поправке су изгледа овог пута
биле солидније. Кад је у питању мост на Лугомиру на путу ЈагодинаЋуприја, његова поправка је извршена тек 1859. године. Те године је
окружни инжињер Франц М ил поднео списак потребног материјала:
за нов таван дужине 9 ½ хвати било је потребно 76 греда по 3 ½ хвати
дужине и 6 цола дебљине, за требазан и два тумбаса било је потребно
25 греда по 4 хвати дужине и 6 цола дебљине, три греде по средини
моста биле су дугачке 3 хвати и дебљине 7/9 цола, греда испод моста
била је дужине 8 хвати, за тумбас са јагодинске стране било је
уграђено 18 греда по 4 хвати дужине, за исти тумбас довежено је било
50 кола камена и на крају за поправку моста било је утрошено 15 ока
гвожђа. Са надницама мајсторима укупно је за поправку моста било
утрошено 1.203 гроша чаршијска.19
Неколико година раније вр шена је и поправка моста код
Багрдана. За тај мост било је утрошено 938 гроша и то за наднице
мајсторима, за 89 ока израђених ексера иу 86 ока гвожђа.
Следећа уредба која је уређивала изградњу и одржавање
путева било је ткз. „Височајше решење“ из 1848. године. И ова
уредба се у највећој мери односила на Цариградски друм. По њој је
главни друм морао да буде широк 5 хвати, а ширина свих осталих
среских и сеоских путева морала је да буде 4 хвата. Поштански
друмови морали су да буду опкопани малим јендецима, а главни друм
морао је са обе стране да има по 10 фати ширине са дубље опкопаним
јендецима, да стока не би оштетила усеве приликом превожења робе.
Код спореднијих путева ширина са обе стране морала је да износи 4-5
фати. Ове мере нису у потпуности испуњаване, али је ова кнежева
одлука имала важан основ за будућу градњу друмова.20
Стална брига за одржавањем и уређењем путева, променила је
стање путева у Јагодинском округу. Пр ема једном извештају с
почетка 50-тих година 19. века, стање путева је посебно истакнуто,
19

1859, рачун за изградњу моста на Лугoмиру.
Никола Вучо, развој индуструије у Србији у 19 веку, Саобраћај као
производна делатност, САНУ, 1981. Београд, стр.123.
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нарочито пут од Јагодине до Рибара и Глоговачке скеле. Чак се
истиче за тај пут, да кад буде потпуно поправљен, биће један од
најбољих локалних путева.21
Пр ема извештају Начелника среза левачког за прву половину
1855. године, стање путева и ћуприја у том срезу било је добро.
Навео је да су сви путеви насути песком.22 Тада је дошло до поправке
пута од Јагодине до Крагујевца који је ишао преко Цр ног вр ха. Са
стране ископани су јендеци а на самом путу рупе су попуњавање
земљом а касније и шљунком. За Цариградски пут од Јагодине до
Багрдана наведено је да је био у добром стању. Пу т који иде од
Јагодине преко Трнаве, више Шуљковца преко М едојевца, Лоћике и
Вукмановца до косе Белушићке, није тада поправљан јер се налазио у
добром стању, а касније осим попуњавања пута, нарочито је насипан
тај пут, али који је ишао од Белушића преко Опарића, више Пољне,
М илутовца до Велике Дренове. Пр едвиђено је било уређење пута од
Велике Дренове до Богдања и даље према манастиру Љубостињи. Од
Богдања насут је шљунком пут преко М але Сугубине, Риљца,
Пр евешта до манастира Каленић. За остале путеве које су служили
само локалном становништву, остављено је њима да их према потреби
поправљају. За поправку био је предвиђен и пут који иде од Мораве
према Крагујевцу, који мештани користе за превоз пољоприврених
производа. Ови радови били су предвиђени за оно вр еме када сељаци
нису својим радом заузети.23
Током 1857. године начелници су са кметовима одржавали
путеве у добром стању, само је пут од Гиља до Јасике морао често да
буде поправљан, због одроњавања обале поред М ораве, па је
предлагано да се изгр ади насип.24
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Значајнији радови у срезу Левачком обављани су у току 1858.
године. Вршена је поправка пута Јагодина-Крагујевац преко Цр ног
вр ха, као и мостова на том путу. Поправљен је и поштански пут који
води ка Багрдану. Сви путеви су тако оспособљени да се могло
безбедно путовати. Оспособљени су и путеви који воде од Крушевца
преко М ораве према Крагујевцу и Јагодини. Поправка ових путева
омогућила је бољу продају производа из Темнића у Крагујевцу и
Јагодини. Осим важнијих путева, многе општине су одржавале своје
локалне путеве. Истовремено Начелник среза темнићког известио је
да је стање путева у том срезу добро, и да је наложио кметовима, да
они самоиницијативно са народом вр ше поправке путева, када то буде
било потребно.25

Стандардни попречни профили из 1866. г одине
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АС, НОЈ, Ф V, р – 100/ 1858.
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Следеће 1859. године у срезу левачком такође је рађено на
поправци неких путева. М ада је извршен преглед путне мреже у
срезу, у првој половини године није се озбиљније радило на уређењу
путева. Тада је народ био оптерећен пољским пословима. У другој
половини године дошло је до уређења неких путева, мада је народ био
заузет превозом дрва и другог потребног материјала за Тополивницу
и војску у Крагујевцу. Ипак је срески начелник наредио па је друм од
Таборишта до крагујевачког округа у дужини од 3 сата поправљен и
насут шљунком, где је то било потребно. Тако је и пут од
крагујевачког округа који води поред М ораве до Селишта у срезу
темнићком, у растојању од 3 сата, поправљен и насут шљунком где је
то било потребно. Ове поправке путева нису учињене под
руководством окружног инжињера, како је било обавезно, већ онако
како се до тада радило. Такође је поправљен и насут шљунком пут од
Крагујевца преко Рековца за Течић и Вукмановац и даље за Јагодину.
На овим путевима извршена је и поправка свих мостова. Даљи рад на
поправци путева у 1859. години прекинут је тек појавом првих
снегова. У овој години доста се радило и на поправци сеоских путева,
који су били доста оштећени после отапања снегова.26
Шесдесете године 19. века представљају период у Србији када
се вр ло много радило на унапређењу целокупног градитељства, па и
путева. Оснивањем М инистарства грађевина са задатком „да се стара
о изг радњи и одржавању путева, мостова, регулацији улица и река,
подизању јавних зг рада и споменика“, дат је значајан подстицај. Већ
после две године, односно 1864. године, кнежевина Србија донела је
Закон о јавним друмовима. Овим законом по први пут одређују се
технички принципи пројектовања, грађења и одржавања јавних
друмова. Закон дели путеве на државне, окружне и среске. Пр еко
наше Јагодинског округа прелазио је само један државни друм, и то
онај који је повезивао Београд са Алексинцем, односно Цариградски
друм. У категорију окружних путева, на подручју Поморавског
26
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округа, сврстани су путеви: од Нереснице преко Петровца и
Свилајнца за Крагујевац, од Крагујевца до Јагодине, од Ћуприје до
Пожаревца преко Свилајнца, и од Параћина до Зајечара преко Кривог
вира. Сви остали путеви спадали су у категорију среских или
општинских путева.27 Сви путеви су грађени кулуком и то: државни
путеви су грађени од стране народа свих оних окружја који су у
суседству пута; окружни и срески од стране народа окружја или
среза кроз који пут пролази, а то се исто односи и на општинске
путеве. Сви путеви и мостови морали су да се граде под надзором и
управом окружног инжињера.
У послове које народ треба да обавља, спадали су сви прости
послови. За градњу мостова, обавеза је била ангажовање мајстора и
они су плаћани из државне касе, а народ је био дужан допремати и
односити материјал. Становници који су градили путеве морали су да
плаћају порез. Сви су били дужни да годишње на изградњи путева
или мостова раде до 15 дана. Ово вр еме од 15 дана односило се на
јавне друмове који су описани законом, а грађење општинских
друмова може се вр шити према потреби па и у мање празничне дане,
који нису у црквеним календарима означени црвеним словом.
Сваки кмет је био дужан да с времена на време обиђе путеве и
мостове у његовој општини или селу. Сам је био дужан да отклања
мање поправке, а о већим оштећењима био је дужан да извести
среског старешину. Среске и окружне власти одговарају да друмови
увек буду у добром стању. Окружне власти морају тачно да воде
рачуна о свим изграђеним или поправљеним путевима и мостовима
утоку једне године, као и о учешћу народа у тим пословима, да терет
грађења путева буде равномерно подељен на становништво.28
У Јагодинском округу 1863. године поправљено је путева у
дужини од 13.000 фати, а у Ћупријском округу 6.000 фати. Исте
године у Јагодинском округу направљено је пет ћуприја, а у
27
28

Никола Вучо, стр. 124.
Зборник закона и уредаба, књ. XV, Б еоград, 1863.стр. 90-94.
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Ћупријском округу четри ћуприје и пет канала. Урађени су и
пројекти за путеве: 1. Од Крагујевца преко Левча и Јасике до
Крушевца; 2. Од Крагујевца преко Левча до скеле Обр ешке; 3. Од
Јагодине уз М ораву према Обр ежу, Варварину до Јасике. За скелу
на М орави код Ћуприје направљен је један чамац. 29

29

Протоколи Редовне Народне скупштине одржане о Великој госпођи
1864. у Београду, Београд 1864. стр. 72-74.
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У току 1867. године радило се на путевима од Јагодине према
скели варваринској и од Јагодине до глоговачке скеле. Исте године
донета је наредба да се одмах отпочне са радовима на путу од
Варварина према Јасики.30
Да би се нужне и мање поправке могле одмах извршити,
требало је поред путева, на одређена места, допремити потребне
количине шљунка или камена. Важан корак у изградњи квалитетних
друмова учињен је доношењем Правила министра г рађевина 1866.
године о преуређењу постојећих и нaчину грађења нових друмова.
Овим је прописано да се сви државни друмови „каменом патошу и
шљунком насипају на три фата у ширину, а окружни и срески
друмови да се каменом патошу и шљунком насипајуна два фата и 4
стопе“. Пу т је требало преходно насипати крупним камењем, затим
средину пута насути слојем шљунка дебљине највише 9 а најмање 6
палаца, а на крајевима онолико колико испупченост друма дозвољава.
Посебно интезивирање изградње путева и мостова настало је
после 1883. године доношењем „Правила за прављење пројеката и
планова, предрачуна и услова за давање у израду путева и мостова“
од стране М инистарства грађевина. Овим Пр авилима утврђени су
максимални нагиби државних, окружних и среских друмова у
равницама, у брдовитим и планинским пределима. Полу пречник код
државних друмова није смео бити мањи од 24 метара, а код окр ужних
и среских од 20 метара.31
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Протоколи редовне Народне скупштине одржане о Михољдану 1867.
године у Крагујевцу, Београд 1868. стр. 233.
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Пор ед ових законских прописа, већина друмова у нашем крају
налазила се у лошем стању. Због непоштовања закона, министар
грађевина је тражио пооштравање контроле од стране окружног
инжињера и полицијских власти, и пооштравање контроле над радом
кулучара. Између 1884. и 1887. године предузети су радовина
пресецању пута по ободу Лугомира за Бресје, Главинце и Коларе.
Касније је грађен кулуком народа из околних села пут ЈагодинаЈошаница, а вр шена је поправка главног пута преко Липара.
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