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Апстракт: Магазе и качаре су објекти који су настали због повећаног 
обима ратарске производње и шљиве. На окућници, магаза је лоцирана на 
источној страни, док је качара испод куће. Магаза је испочетка била орга-
низована као правоугаона просторија, у којој су с једне или с обе стране 
смештене дрвене преграде у којима се чува жито у зрну. У наредној фази 
развоја, магаза добија трем испред улаза који се пружа целом дужином 
фасаде. Качаре су настале за потребе прераде шљива, и у њима су се чу-
вале каце, бурад и опрема за печење ракије. Овај рад је начињен у оквиру 
личног пројекта аутора, на основу теренског истраживања спроведеног 
од 1996. до 2000. године.

Кључне речи: магаза, качара, народно градитељство, планина По-
влен, конструкција објеката

Увод

Магазе представљају објекте који служе за складиштење житарица у 
зрну и самлевеног жита. Жито у зрну чува се у преградама направљеним од 
дрвета званим пресјеци, док се самлевено жито чува у врећама. Пресјеци се 
налазе један до другог, дуж једне или две стране објекта. Уколико се налазе 
на две стране објекта, они су најчешће на наспрамним зидовима. Самлеве-
ни производи се чувају у врећама, које се налазе на ниској полици, или у 
дрвеном сандуку. Магазе представљају одговор на потребу за складишним 
простором, која је настала услед повећања ратарске производње сеоског 
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домаћинства. Качаре су објекти у којима се налазе каце за чување сакупљене 
шљиве током врења, казани за печење ракије, опрема за претакање ракије; 
веома често, у качарама се налази бурад за чување ракије. 

Географско подручје које је анализирано у овом раду налази се на јужним 
падинама планине Повлен, и захвата северне делове општина Бајина Башта, 
Косјерић и јужне делове општине Ваљево. Током теренског истраживања, 
које је спроведено од 1996. до 2000. године, прикупљена је обимна грађа, а 
један њен део представља се у овом раду. Поред снимања објеката на терену, 
прикупљени су и писани извори који се односе на ово подручје. Извори који 
се налазе у музејима и архивима нису били доступни током писања рада. 
Простор Ужичке Црне Горе и Соколске нахије обрађен је у радовима Љубе 
Павловића (1925) и Јована Цвијића (1966). Каснија истраживања спровели 
су Ранко Финдрик (1995), Бранислав Којић (1949), Александар Дероко (1968), 
Доброслав Павловић (1962), Јован Крунић (1983), Благота Пешић (1991), Бо-
жидар Крстановић (2000), Душко Кузовић (1996/1997), итд. Анализу народног 
градитељства на простору источне Босне и Херцеговине обрађивали су Милан 
Карановић (1927), Мухамед Кадић (1967) и шпиро Солдо (1932) итд.

Документација и дискусија

2.1. локација објеката на окућници

Слика 01. Типична окућница која се развила паралелно са изохипсама, село Боровац

Магазе су лоциране у оквиру окућнице са источне стране куће, на оној 
страни где се налазе вајати за младе брачне парове, кош за кукуруз, итд. На-
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стале су у периоду процвата економије на селу у Србији, што се, у односу на 
анализирано подручје, може лоцирати с краја 19. века и у првим деценијама 
20. века. Тај период варира у односу на географски део Србије, јер брзина 
економске реформе није почела у исто време свуда у земљи и није текла ис-
том брзином. [Слика 01, 02]

2.2. Магазе

Судећи према функционалној организацији и конструктивном решењу, 
магазе представљају модификацију неког од традиционалних објеката на 
окућници. Историја развоја магаза може се пратити далеко у прошлост. 
[Слика 03-20] Најранији досељеници користили су котарице (кошеве) за 
складиштење житарица у зрну. Котарице су чуване на тавану, и својим ка-
пацитетом су задовољавале тадашњу продукцију која је била веома мала.1 
Добра страна овог решења је била у томе што мишеви нису могли да оштете 
такву амбалажу, за разлику од врећа. 

Слика 02. Типична окућница која се развила управно на изохипсе,  
село Маковиште

1 Према изјавама неколико домаћина из села Маковиште, заселак Дројићи, општина 
Косјерић.
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Наредна етапа у развоју објеката за складиштење житарица у зрну усле-
дила је након повећања продукције. Тако су за прихват већих количина жита-
рица развијени амбари. Они су имали унутрашњи волумен подељен на четири 
дела, и њима се приступало преко врата која су се налазила у забату објекта. 
По средишњој прегради амбара налазила се покретна талпа, на коју се ступа-
ло када би се сипало или захватало жито из пресјека. Објекти су се ослањали 
на тло преко камених темеља самаца. Захваљујући таквом начину ослањања 
били су добро проветрени и имали су повољну микроклиму за чување жита. 
Међутим, због таквог конструктивног решења није било једноставно при-
ступити пресјецима у амбару. Вероватно је та отежавајућа околност, заједно 
с јачањем економске снаге сеоског домаћинства, утицала на то да се објекат 
за складиштење жита унапреди и да, тако, настану – магазе.

Волумен објекта магазе је правоугаона просторија у којој се улаз на-
лази на средини главне фасаде, ако има два наспрамна реда пресјека, или на 
углу, ако има само један ред пресјека. За разлику од вајата, код којих је улаз 
скоро по правилу на углу просторије, код магаза је положај улаза везан за 
унутрашњу организацију простора, односно улаз се наслања на унутрашњу 
комуникацију која тече средином просторије. С њене леве и десне стране 
налазе се пресјеци а с чела полице, или се налазе само пресјеци. Полица 
за вреће са самлевеним житом или дрвени сандук налазили су се на крају 
унутрашње комуникације или веома ретко са стране, уколико је изграђен 
само један ред пресјека за жито. 

У првим фазама развоја објекта магазе су се састојале само из једне 
просторије која је уједно била и волумен објекта. У објекту су се складиш-
тила жита у зрну и брашно. Практично, у објекат су се смели уносити само 
завршени производи. Временом, јавила се потреба да се привремено одлаже 
поврће, сушено воће, а у неким срединама настала је и потреба за столом 
за обедовање, током погодних временских прилика. Због тих потреба, веро-
ватно, развила се магаза с тремом. Трем се пружа целом ширином предње 
фасаде објекта, покривен је с четвороводним кровом, а улаз на трем налази 
се у правцу врата за улаз у магазу. Ако су врата на средини фасаде, један део 
трема је кориштен за смештај стола за обедовање а други као место где се 
привремено одлажу биље, поврће, вреће с непречишћеном храном, воће и 
гљиве који су припремљени за сушење, итд.

Магаза је, у највећем броју случајева, слободностојећи објекат, на који 
се не наслањају други објекти него се они уз њу дограђују. Један разлог за 
то је потреба за сталном промајом и проветравањем ускладиштене робе у 
магази. Други разлог је избегавање таквих конструктивних решења која би 
могла да пруже склониште глодарима и другим штеточинама које могу угро-
зити жито. Међутим, у неким крајевима среће се продужени кров на једној 
од бочних страна магазе, који се ослања на камени зид или дрвене ступце; у 
том простору формира се наслон за чување запрежних кола. Овакво решење 
не омета провретравање магазе и не ствара простор за штеточине и глодаре. 
Ослањање објекта изводило се на темељима или на ћелици. Ослањање преко 
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темеља заснивало се на две варијанте: изградњом камених темеља самаца, 
смештених на угловима објекта и испод доњег појаса у одређеном ритму, 
или постављањем тракастих темеља, који су саграђени од притесаног каме-
на. Камен за темеље је прављен од тесаног камена, а повезиван је кречним 
малтером или глином. Делови темеља самаца озидани су од опеке. Тракасти 
темељи се израђују од притесаног камена зиданог у кречном малтеру.

У селима Годечево и Маковиште срећу се магазе ослоњене на ћелицу. 
Ћелица се прави од ломљеног камена зиданог у кречном малтеру, који се по 
завршетку зидања дерсује с обе стране, тако да је претежна површина зида 
финално обрађена у малтеру. Надвратник се израђује или од дрвених греда 
које су ослоњене на два дрвена довратника – дрвене хоризонталне греде 
сложене једна до друге целом дебљином зида – или се израђује зидањем 
надвратног лука од тесаног камена. Осим врата, на просторији нема других 
отвора. Просторија се користи за чување ракије, поврћа током зиме, итд. У 
њој су уједначени климатски услови током целе године. На основу сачува-
них примера може се закључити да су већу улогу у одлучивању да ли ће се 
градити ћелица имале потребе сеоске породице него топографски услови.

У начину изградње корпуса објекта преовладава изградња скелета чија 
се поља касније испуњавају с талпама. Разлози су, такође, једноставни. Ма-
газе су се појавиле крајем 19. века, када је већ била искрчена богата шума, 
тако да више није било изобиља дрвне грађе погодне за изградњу објеката 
са овако великим габаритом. Други разлог је у габариту, који је једноставно 
захтевао конструктивно решење у коме се грађа може настављати. Најбоље 
решење, с обзиром на претходно наведена ограничења, био је конструктив-
ни склоп који се састоји од скелета са испуном од талпи. 

Конструкција корпуса објекта гради се на следећи начин. Доњи појас 
се прави од греда правоугаоног попречног пресека, повезаних на угловима 
везом на ћерт с препустом. Након тога, направи се горњи појас идентичног 
габарита као и доњи. Затим се изграђују ступци који су обавезни на угло-
вима, док се простор између угаоних стубаца попуњава с одређеним бројем 
стубаца, у зависности од распона између углова. Заштита од хоризонталних 
сила прави се помоћу хоризонталног појаса постављеног на половини виси-
не стубаца, који је усечен за четвртину и повезан дрвеним чепом са ступцем. 
Пре монтирања горњег појаса, постављају се талпе у поља између стубаца. 
Талпе се постављају у жлебове који се налазе на вертикалним ступцима с 
леве и десне стране поља. Како су талпе тесане или стругане ручно, оне 
имају неуједначену дебљину, и да би се уклопиле у жлеб морају се прите-
сати по бочним ивицама. У средини талпе буши се рупа дубине до 5 цм, у 
коју се поставља дрвени чеп који повезује две талпе по вертикали. Он слу-
жи да се спречи извијање талпе и хомогенизује зидно платно. С обе стране 
врата се постављају ступци који служе као довратници. Врата су по правилу 
једнокрилна од вертикалних талпи које су повезане попречним дрветом. 

Кровна конструкција је четвороводна. Како основа никада није квадрат 
већ правоугаоник, увек се јавља слеме, па и минималне дужине. Кров је 
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класично решен с грбинама и распињачама, јер је распон мали и не захтева 
други начин конструкције. Кровни покривач је шиндра, камене плоче и ке-
рамички цреп – бибер или жљебљени. Најмање су очувани објекти покри-
вени шиндром, и по ретким остацима може се закључити да је шиндра за 
покривање магаза била идентично обликована као и на осталим објектима 
на окућници. Камене плоче особене су за подручје око села Годечево, 
Зарожје и Јакаљ. Издвајају се две карактеристичне групе: покривање с не-
правилним и правилним каменим плочама. Уколико се за покривање кори-
сти керамички цреп, то је најчешће бибер-цреп, који је почео масовно да се 
употребљава између Првог и Другог светског рата, а као слог се највише 
користило једноредно покривање. Наредни по заступљености су објекти 
покривени са ћерамидом. Постоје и објекти покривени са жљебљеним цре-
пом, али су то углавном кровови на објектима на којима су реконструисани 
кровни покривачи, или су реконструисани објекти у целости. 

Слика 03. Магаза, село Маковиште
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Слика 04. Магаза, село Годечево

Слика 05. Магаза, село Годечево
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Слика 06. Магаза, село Годечево

Слика 07. Магаза, село Мионица
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Слика 08. Магаза, село Брајковићи

Слика 09. Магаза, село Мионица
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Слика 10. Магаза, село Годечево

Слика 11. Магаза с тремом, село Брајковићи
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Слика 12. Магаза с тремом, село Брајковићи

Слика 13. Магаза с тремом, село Брајковићи
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Слика 14. Магаза с тремом, село Мионица

Слика 15. Магаза с тремом, село Мионица
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Слика 16. Магаза с тремом, село Брајковићи

Слика 17. Магаза с тремом, село Мионица
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Слика 18. Магаза с тремом, село Мионица

Слика 19. Магаза с тремом, село Годечево
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Слика 20. Просторни склоп магазе с тремом

2.3. Качаре

Качаре су објекти за смештај опреме за прераду шљиве и производа од 
шљиве. Печење ракије увек се вршило напољу испред објекта, под отворе-
ним небом или надстрешницом. Качаре су настале као градитељско решење 
за све већу количину производа од шљиве. То је проузроковало потребу за 
објектом у коме ће се чувати каце за шљиву у периоду врења; затим, чувати 
и одржавати каце за шљиву до следеће бербе; чувати бурад са шљивовицом 
и љутом ракијом; и коначно, објекат у коме ће се чувати и одржавати казан 
за ракију, уколико га поседује домаћинство, и у који ће се одлагати потребан 
прибор за претакање и одржавање ракије. [Слика 21–37]

Каце у којима се прикупља комина направљене су од дрвета с дрвеним об-
ручима, те нису погодне за излагање атмосферским утицајима. Друга потреба 
комине је да има микроклиматске услове у којима ће се вршити врење, што 
је најбоље у затвореним просторијама. У каце се кофама улива комина ради 
врења, а посебном хватаљком захвата и сипа у казан приликом печења ракије. 
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Печење ракије се раније обављало напољу, на отвореном простору или 
под надстрешницом. Било је потребно да комина буде у близини казана, као 
и посуде у које се складиштила испечена ракија. Ван сезоне, која за печење 
ракије траје до једанаест месеци, била је потребна просторија у којој се чу-
вао казан – који спада у изузетно скупу опрему, како крајем 19. века тако и 
данас. Ракија се из казана након печења уливала у бурад, а касније током вре-
мена претакала из бурета у буре. Бурад у којима се чува ракија направљена 
је од дрвета и има металне обруче. Њој не одговара да буде на отвореном 
простору, нити да буде у подруму ћелици испод куће. Најбоље је да постоји 
посебна просторија у којој ће бити складиштена, која има потребну темпе-
ратуру, влажност ваздуха и проветравање. Приликом претакања ракије из 
бурета у буре – ради добијања одређених особина које пиће делом усваја од 
дрвета од кога је начињено буре – потребно је да постоје одређене посуде. 
Приликом наливања ракије у мање посуде користила се натега – посебна 
врста тикве с дугачким вратом. Она се након сушења прилагођавала намени 
претакања ракије из бурета у флашу или чутуру. Како би се задовољиле све 
наведене потребе, обликована је качара.

Сви наведени предмети складиштени су у качари, и све наведне радње 
обављале су се у њој. Стога је геометрија основе качаре издужена, како би у 
њу стале каце једна до друге, а у мањем делу бурад с ракијом. Улазна врата 
су на месту прелаза из дела с кацама у део с бурадима. Врата су увек била 
двокрилна, а не једнокрилна као код магаза, како би се могле уносити каце 
или бурад које су имале велике габарите. Овако дефинисан програм добио је 
форму објекта, који је утицао на изглед већине села у централној и западној 
Србији. Качаре су по волумену међу највећим објектима на окућници. На 
окућници су лоциране испод куће. Како се комина чувала у кацама и како 
током врења одаје специфичан мирис, било је потребно да буде на страни 
која се у односу на кућу налази низ доминантни ветар. Затим, ту се налази 
казан за печење ракије и након печења остаје отпад који се користи за исхра-
ну свиња. Стога објекат мора бити у близини дела у коме се чувају свиње. И 
најважније, у бурадима се чувала ракија, која је морала бити под надзором 
некога из куће, стога је објекат качаре близу куће.

Конструкција објекта је попут решења магаза и осталих помоћних 
објеката на окућници. Објекат је изграђен на тракастим темељима, 
начињеним од притесаног или тесаног камена зиданог у кречном малте-
ру. Под је набијена земља, а код богатијих породица може бити и камена 
калдрма. Корпус објекта је велики габаритом и грађен је у дрвеном скеле-
ту са испуном на унизу. Корпус објекта се гради тако да се изради доњи 
појас који је правоугаоног облика од дрвених греда повезаних на углови-
ма на ћерт с препустом. На исти начин се гради и горњи појас. Између 
два појаса се постављају вертикални ступци, на угловима објекта и између 
њих, на растојању 1,0 до 1,5 м. Поља између стубаца се попуњавају с тал-
пама постављеним хоризонтално. Талпе се притесују с бочних страна и 
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постављају у жљебове. У средини сваке талпе буши се отвор дубине до 5 
цм, у који се ставља дрвени можданик који повезује две суседне талпе. Кров 
је на четири воде. Како су распони и поред величине објекта мали, систем 
кровне конструкције је прост кров с распињачом. Кровна стреха је око 60 
цм. Кровни покривач је на најстаријим објектима била шиндра, али такви 
објекти нису сачувани. Највећи број сачуваних објеката је покривен каме-
ним плочама и керамичким црепом. Од керамичког црепа најзаступљенији 
је бибер-цреп, а код реконструисаних објеката је кориштен жљебљени цреп. 
Врата на објекту су двокрилна, начињена од дрвених талпи, како би се мог-
ли уносити и износити кабасти предмети. На објекту нема прозорских отво-
ра, и осветљавање унутрашњости врши се само кроз улазна врата. 

Слика 21. Качара, село Мионица
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Слика 22. Качара, село Мионица

Слика 23. Качара, село Мионица
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Слика 24. Качара, село Субјел

Слика 25. Качара, село Мионица
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Слика 26. Качара, село Мионица

Слика 27. Качара, село Брајковићи
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Слика 28. Качара, село Брајковићи

Слика 29. Качара, село Брајковићи
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Слика 30. Качара, село Брајковићи

Слика 31. Качара, село Маковиште
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Слика 32. Качара, село Годечево

Слика 33. Качара, село Годечево
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Слика 34. Качара, село Брајковићи

Слика 35. Качара, село Субјел
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Слика 36. Качара, село Субјел

Слика 37. Качара, село Годечево
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Закључак

Магазе и качаре су објекти који су почели да се граде у другој половини 19. 
века. Настале су због повећања ратарске производње у сеоском домаћинству 
(магазе) и повећање гајења шљива (качаре). Магазе су објекти за смештај жи-
тарица у зрну и брашну. Смештене су на источној страни окућнице, заједно 
с вајатима за задругаре или вајатима за госте. Качаре су због свог садржаја 
и процеса који се у њима одвија на прелазу између источне и западне зоне 
окућнице, али се могу видети из средишње куће. У оба објекта се чувају два 
најважнија производа сеоског домаћинства, те су морали бити лако уочљиви 
из куће и под посебном пажњом чланова домаћинства. 

Магазе су организоване као правоугаоне просторије у које се улази на 
средини главне фасаде. С једне или са обе стране смештени су пресјеци, дрве-
не преграде у којима се чувало жито у зрну. На једној од страна просторије 
налазиле су се наћве – дрвени сандук за чување брашна. У наредној фази 
развоја, једна просторија магазе добија трем испред улаза, који се пружа це-
лом дужином фасаде и служи за привремено одлагање поврћа, воћа, гљива, 
или осушених производа. 

Качаре су настале након повећане производње шљива, и у њима су се 
чувале каце с комином, бурад с ракијом и опрема за печење ракије. Због 
организације основа, качара има наглашену дужину. Улаз у просторију 
за смештај наведених предмета био је на средини и по правилу су га чи-
нила двокрилна врата, што је прва појава двокрилних врата у народном 
градитељству. 

Магазе и качаре су према габариту велики објекти. Грађени су у скелет-
ном конструктивном систему, с доњим и горњим појасом и вертикалним ступ-
цима. Испуна овако формираних поља је помоћу талпи које се постављају на 
унизу, у жљебове на вертикалним ступцима. Талпе су међусобно повезане 
можданицима. Кров је четвороводан, систем простог крова са распињачом. 
Кровни покривач на сачуваним објектима је од камених плоча, у правилном 
и неправилном слогу, и бибер-цреп, у једноструком слогу. На реконструиса-
ним објектима користио се жљебљени цреп. 

Магазе и качаре представљају групу објеката који су једноставне 
организације и садрже једну просторију попут вајата. Према систе-
му који је кориштен, наслањају се на конструктивно решење вајата или 
једноставних стамбених објеката. Посматрајући габарит објеката и њихову 
специјализацију, може се уочити да су настали у периоду правне сигурности 
и економског напретка. Крајем 20. века, изменили су се услови привређивања 
и стандарди у пољопривредној производњи, тако да је потреба за магазама и 
качарама све мања. Како се губи њихова сврха у сеоском домаћинству, тако 
се губи и пажња неопходна за одржавање. Без свакодневног одржавања они 
се полако урушавају и нестају, мада представљају драгоцен део националне 
градитељске и техничке историје. 
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duško Kuzović

MAGAZA AND KAČARA STOREROOMS  
IN VILLAGES ON THE SOUTH SLOPES OF MT. POVLEN

Summary

Magaza and kačara are storerooms created in response to the increased wheat and plum pro-
duction volumes respectively. Magaza is located on the east side of the house, while kačara is under 
the house. Magaza granaries are organized as rectangular rooms with wooden partitions on one or 
on both sides to hold grain. During the next stage of development, magaza has a front porch that 
stretches the entire length of the facade. Kačara storerooms were intended for the processing of 
plums and holding tubs, barrels and brandy making equipment. The paper was prepared on the basis 
of the documentation gathered as part of a personal field project between 1996 and 2000.


