


Народно градитељство – Амбари на јужним падинама планине Повлен 

109 

стор. Њега је требало сместити у адекватан простор који ће бити зашти-

ћен од напада штеточина и са довољно промаје која ће спречити да се 

жито у зрну убуђа.  

Амбари су у директној функционалној вези са кошевима у којима 

се чува кукуруз у клипу од бербе до одвајања зрна са клипа. То је вре-

менски гледано краћи период него што је период чувања жита у зрну 

док се налази у амбару. Материјал који се користи за прављење амбара 

је дрво и налази се у околини сваког сеоског домаћинства у западној 

Србији. У простору око планине Повлен главни материјал је храстовина 

док је на простору Златибора доминантна четинарска грађа. За ослонце 

се користи камен који је обрађен као и код вајата – тесањем до форме 

призме и поставља се испод сваког угла објекта. Кровни покривач је у 

складу са расположивим материјалом у околини. Најпре је кориштена 

шиндра, у неким крајевима камене плоче а са појавом керамичког црепа 

најпре бибер цреп а касније и жљебљени цреп.  

Простор који је истражен се налази на јужним падинама планине 

Повлен. Административно је ограничен на општине Косјерић, Бајина 

Башта и јужи део општине Ваљево. 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Извршено је прикупљање документације истраживањем на терену, 

фотографисањем и архитектонским снимањем објеката и анкетирањем 

власника. Прикупљена је и анализирана писана грађа која се односи на на-

ведено подручје и тему. Извршено је истраживање документације која се 

налази у Архивима и Музејима који стручно обрађују анализирано подруч-

је. За потребе упоредне анализе прикупљена је публикована грађа која об-

рађује области које се територијално граниче са анализираним подручјем. 

Након анализе прикупљене документације извршена је синтеза.  

Простор Ужичке Црне Горе и Соколске нахије је обрађен у радови-

ма Љубе Павловића
1
 и Јована Цвијића

2
. Каснија истраживања су спрове-

ли Ранко Финдрик
3
,
 
Бранислав Којић

4
, Александар Дероко

5
, Јован Кру-

нић
6
, Божидар Крстановић

7
, Душко Кузовић

8
 итд. Анализу народног гра-

дитељства на простору Босне и Херцеговине која даје информације по-

                                                      
1 Павловић, 1925; Павловић, 1930. 
2 Цвијић, 1966. 
3 Финдрик, 1995; Финдрик, 1998.  
4 Којић, 1949; Којић, 1941.  
5 Дероко, 1968; Дероко, 1964. 
6 Крунић, 1983, 354; Крунић, 1996; Крунић, 1994. 
7 Крстановић, 2000, 207-216.  
8 Кузовић 1996/1997, 365-380 +14 табли; Кузовић, 1996, 589-595. 
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требне за упоредну анализу у овоме раду су обрађивали Милан Карано-

вић
9
, Мухамед Кадић

10
 и Шпиро Солдо

11
. 

Основне карактеристике 

Амбари за житарице су објекти у сеоском домаћинству намењени 

за складиштење житарица у зрну. У оквиру окућнице налазе се на ис-

точној страни куће. Састоје се од корпуса објекта, који се налази на че-

тири или више камених тесаника, и великог крова који штити од кише и 

сунца садржај амбара. Настали су као потреба за чувањем веће количи-

не жита у зрну односно када се сеоска породица све више окретала на 

ратарску а не само на сточарску производњу.  

Организација објекта се састоји од правоугаоног корпуса који је по-

дељен на најчешће четири дела – „пресјека“. У њих се приступа преко 

таванског дела објекта. Испред таванског дела амбара се налази шира 

полица на којој може да стоји особа и да приступа унутрашњости амба-

ра како би могла да насипа у пресјеке жито. На полицу у равни венчани-

це се приступа преко косих степеника у форми мердевина. 

 
Слика 01. Положај амбара на окућници, село Варда, Боровац 

(доњи ред, други са десна) 

Конструкција објекта је у целости од дрвета. Састоји се од корпуса 

објекта који је начињен или повезивањем брвана или талпи „на ћерт“ или 

изградњом дрвеног скелета од дрвених греда а простор између њих је по-

пуњен са талпама постављеним „на унизу“. Ослонци се налазе на углови-

ма амбара и најчешће су начињени од камених тесаника призматичног об-

лика. Кров је на три воде са троугаоним забатом на главном улазу у објекат. 

Кровни покривач је дрвена шиндра, камене плоче и керамички цреп. 

Класификација објеката не може се вршити по основу организације, 

јер су сви идентични и садрже по четири пресјека, већ се може се вршити 

                                                      
9 Карановић, 1927, 207-217. 
10 Кадић, 1967. 
11 Солдо, 1932. 
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према начину изградње корпуса објекта. Издвајају се две основне групе: 

прва група објеката са корпусом од талпи повезаних „на ћерт“ и друга гру-

па објеката са скелетом од греда који је испуњен са талпама „на унизу“. 

Положај објекта на окућници 

Амбар за жито, на окућници у селима централног дела западне Ср-

бије, се смешта на источној страни куће. Обично је видљив са главних 

врата куће и веома често у истој равни као и улазна врата. Одмакнут је од 

качаре, штале и места где се одлаже отпад након печења ракије. У њего-

вој близини се налази кош у коме се складишти кукуруз у клипу. Испред 

амбара терен је обрађен тако да омогућује колски прилаз како би се жито 

након комљења запрежним колима довезло ради одлагања у амбару.  

Амбар са корпусом од талпи повезаних „на ћерт“ 

Ова подгрупа амбара је карактеристична по начину изградње кор-

пуса објекта. Он је изграђен од греда или талпи које су на угловима по-

везане везом „на ћерт“. [Слике 02-06] 

 

Слика 02. Амбар са широком предњом стрехом покривен каменом плочом из 

Маковишта; Слика 03. Амбар са широком предњом стрехом из Варде (кровни 

покривач замењен); Слика 04. Амбар са широким предњим тремом (претходно 

покривен шиндром) из Годечева; Слика 05. Амбар са предњим тремом покри-

вен каменом плочом из Годечева 
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 Слика 06. Амбар са предњим тремом покривен шиндром из Годечева; Слика 07. 

Амбар без предње стрехе покривен каменом плочом из Годечева; Слика 08. Амбар 

са широком предњом стрехом из Годечева (кровни покривач замењен); Слика 09. 

Амбар са широком предњом стрехом покривен каменом плочом из Годечева 

Корпус објекта се заснива на доњем појасу – правоугаоној основи 

начињеној од греда које су на угловима повезане везом „на ћерт“ са пре-

пустима. На њих се постављају талпе које су на угловима повезане на 

идентичан начин – „на ћерт“. Корпус објекта се завршава са горњим по-

јасем који је по облику и конструктивном решењу идентичан са доњим 

појасем.  

„Пресјеци“ се формирају од талпи мање дебљине него што су фа-

садне. Оне су повезане са фасадним талпама такође везом „на ћерт“ 

али овог пута се свака обимна талпа засеца за по ¼ са горње и доње 

стране и у тако формиран засек се убацују преградне талпе које форми-

рају пресеке. 

Забат објекта  има улогу да се у њему налазе врата и да носи кров-

ну конструкцију која покрива улазни трем у нивоу венчанице. Забат се 

састоји од два вертикална ступца између којих се формира простор за 

врата и два коса који прате косину нагиба крова. Простор између стуба-

ца се попуњава са талпама сложеним „на унизу“.  

Кровна конструкција је троводна са роговима који праве стреху 

ширине око 30 до 50 цм. Рогови су малог попречног пресека (8х10, 8х12 
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цм) јер немају велики распон који премоштавају нити велику површину 

кровне равни коју носе. 

 

Слика 10. Амбар – конструктивни склоп 

Кровни покривач су шиндра и камене плоче. Најчешће се среће ка-

мена плоча која је обрађена и сложена у неправилном или правилном 

слогу. Шиндра која се користи за покривање амбара је идентична шин-

дри која се користи за покривање кућа.  

За ову групу објеката је карактеристична веома дубока стреха која 

покрива главну фасаду амбара. У селу Годечеву делимично је сачуван 

амбар који испред корпуса објекта има дубок трем чију венчаницу при-

државају два реда дрвених стубаца. [Слика 06] 

Амбари са скелетом од греда и испуном са талпама „на унизу“ 

Амбари са скелетом од греда представљају конструктивно решење 

које се појавило касније него претходно поменуто решење са талпама. 

Корпус објекта се гради из два дела. Најпре се начини скелет објекта од 

хоризонталних и вертикалних греда које су међусобно повезане „на 

ћерт“. Скелет се састоји од доњег и горњег појаса који су међусобно по-

везани вертикалним ступцима. Простор између елемената скелета је по-

пуњен са хоризонтално постављеним талпама које су са скелетом пове-

зане везом „на унизу“. Да би се спречило извијање талпи испуне у сре-

дини се постављају чепови који повезују две суседне талпе. Венчанице 

су дуже за дубину трема који покрива улазну полицу и врата којима се 

приступа у тавански део амбара. [Слика 07-10] 

Улазна полица се налази у равни венчанице и сачињавају је две тал-

пе које се ослањају на венчанице. На ове две талпе се ослањају улазне 

мердевине којима се са терена приступа вратима амбара. 

Кровни покривач најчешће је бибер цреп и камене плоче. Бибер 

црепом су покривени објекти који су најмлађи док каменим плочама су 

покривени објекти без обзира на старост само у селима која су имала 

своја налазишта камена потребног за ову врсту кровног покривача. 
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Слика 11. Амбар са широком предњом стрехом из Сирогојна (етно музеј Сирогојно); 

Слика 12. Амбар – поглед на унутрашњост – пресеке из Сирогојна 

(етно музеј Сирогојно) 

Упоредна анализа  

Амбари за складиштење житарица у зрну на простору Златибора 

имају идентично конструктивно решење као и амбари на јужним пади-

нама Повлена. Постављени су на камене самце који су испод углова 

објекта, подигнути су од терена ради проветравања, имају по правилу 

четири пресјека у оквиру корпуса објекта, испред објекта имају над-

стрешницу која покрива хоризонталну полицу до које се приступа мер-

девинама. Кров је на три воде а кровни покривач је као и код осталих 

објеката на окућници. [Слике 11-12] 
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Summary 

Barns for storing grain are a result of constant increase in agricultural produc-

tion. Before barns were developed, grain was placed in the baskets which were in 

the house attics. Production volumes exceeded these storage places and a need for a 

new way of storing grain appeared. Barns for storing grain are usually located in 

house yards of rural households. They are found in the garden of rural households. 

Barns are divided into four sections that can be accessed through the gable and th-

rough roof space, while grain is poured from above into bulkheads. These buildings 

are sized according to the expected production of rural households. Barns are based 

on four corner stones. In correspondence to their construction, barns can be grouped 

into objects made of planks which are bonded on angles and objects which have 

wooden base – skeleton, filled with planks. Roof is usually constructed on three wa-

ters and covered with shingles or stone slabs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




