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СЕДАМ МИЛЕНИЈУМА ТРАЈАЊА

 Прегаче спадају у најлепши део традиционалне одеће, који се 
украшавао са посебном пажњом. У етнолошкој збирци Народног музеја у 
Пожаревцу, чува се  колекција прегача, која на адекватан начин говори о 
једном елементу женске одеће кроз који се очитавају вишезначне вредности 
настале под утицајем следећих фактора: трајања у временском периоду 
од седам миленијума, културно-историјских, друштвених и економских 
прилике, начина живота, етничке припадности и поимања лепог израженог 
у орнаментици насталој у одређеном времену и на одређеном простору. 
Прегаче потичу са територије читавог Браничевског региона, који 
обухвата више антропогеографских области: Стиг, Поморавље, Подунавље, 
Браничево у ужем смислу,  Пек, Звижд, Млаву и Хомоље.
 У овим пределима живи становништво чији се етнички идентитет 
формирао под посебним друштвено-историјским условима. Повољни 
географски услови - плодно тле, богатство у пашњацима, шумама, рекама, 
као и рудни ресурси, допринели су да браничевска област буде насељена 
још од времена најстаријих праисторијских култура. 
 Посебан траг, у многим сферама културно-историјског наслеђа, 
оставила је Винчанска култура (5.000 – 3.300. год. пре нове ере), названа 
по локалитету Винча, крај Београда, где је први пут откривена. То је била 
развијена и уобличена култура која је трајала скоро два миленијума. Била 
је широко распрострањена на територији Браничева.1

   Препознатљива етничка уобличавања становништва настала 
су у бронзаном добу. Из античких извора је познато да су на простору 
Браничева, у периоду  старијег гвозденог доба (800 - 325. године), живели 
Трибали.  Крајем 4. века старе ере, након смрти Александра Македонског 
323. године, у ове крајеве се насељава келтско племе Скордиска.2   У I веку 
наше ере ова територија улази у састав Римске империје.

__________
 1Д. Јацановић, Праисторијска збирка Народног музеја у Пожаревцу у монографији 
Народни музеј у Пожаревцу 1896-1996, Пожаревац, 1996, 124
2  Исто, 132
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 У раном средњем веку  Словени постају доминантан  етнички 
слој, који са аутохтоним становништвом, има пресудан утицај на даље 
уобличавање етничке слике браничевског краја, као и стална кретања 
балканског становништва, које се често селило под различитим 
друштвеним, политичким и историјским околностима. Ове миграције 
је Јован Цвијић назвао метанастазичким кретањима. Као последица 
тих кретања у Браничеву данас живи становништво које се доселило из  
југозападних предела Србије у 17.веку, (тзв. косовско-ресавска миграциона 
струја), затим становништво из облати Тимока (Црне Реке) у 18.веку и  
влашко становништво из Ердеља и Алмаша у Банату  у 18. и првој половини 
19. века.3  Све ове чињенице веома су значајне за развој, формирање и 
типолошке карактеристике традиционалне одеће, а самим тим и прегача.

             

__________
 3 Власи су се као етничка заједница формирали у лимитрофној зони у непосредном 
контакту са Србима. Овај контакт постојао је и у старој постојбини где је старо словенско 
становништво насељено још у време великих сеоба  појачано српским миграцијама у 
средwем веку и новијим миграцијама из Србије у време велике сеобе Срба крајем 17. века. 
Становници насељени из Ердеља и Алмаша познати су као  Власи Унгуреани. Прете`но 
су се бавили сточарством и насељавали су углавном планинске пределе Браничева и 
других делова североисточне Србије. Влашка насеља се у налазе у планинским пределима 
Хомоља, Звижда, Млаве (источни обод) и на побрђу између Мораве и Млаве (Д. Ђокић, 
Женска оглавља у Браничеву, каталог, Народни музеј Пожаревац, 2006, 6-7)

сл. 1
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ПОРЕКЛО ПРЕГАЧА

 Прегаче су део традиционалне одеће чије се  трајање може  пратити 
од времена винчанске културе (5.000 година п.н.е.) до данас. Прикази  
на фигуринама пронађеним на локалитету Минине воде у Пожаревцу и 
локалитету Беловоде код Петровца, недвосмислено указују да се ради 
о предњој и задњој прегачи (сл. 1), које су се до почетка XX века носиле 
у појединим областима Браничевског региона. Могућност, да су биле 
ткане,  потврђују и археолошки артефакти који доказују да је ткање било 
развијено у овом периоду (тегови са вертикалног разбоја, отисци тканина 
на посудама).4

 Најлепши приказ праисторијске прегаче представљен је на  
Кличевачком идолу, статуи из бронзаног доба (XII век п.н.е), пронађеној 
у селу Кличевцу, надомак Пожаревца. На њој су стилизовано приказани 
делови одеће, који су се до првих деценија XX века носили у браничевском 
крају. На задњем делу су исцртане линије за које се претпоставља да 
представљају ресе задње прегаче.   У традиционалној култури,  Влахиње у 
Хомољу су и носиле задњу прегачу са веома уским тканим делом. Међу њима 
се посебно истичe предња  прегача са ресама, украшенa геометријском 
орнаментима. Истоветан тип прегаче остао је очуван као део влашке ношње 
у Млави, Хомољу, Звижду, околини Бора и суседној Тимочкој области.5  
Стилски преобличену задњу прегачу са ресама, којој су додати флорални 
орнаменти, носиле су и Српкиње у северним деловима браничевског краја.
  

__________
 4 Д. Ђокић, Ћилими из етнолошке збирке Завичајног музеја Петровац на Млави, Петровац 
на Млави, 2016, 2-3
  5Д. Ђокић,  Традиционално наслеђе Хомоља, каталог, Завичајни музеј Хомоља, Жагубица, 
2017, 4; Ј. Аранђеловић-Лазић, Народна ношња у околини Бора, Гласник Етнографског 
музеја у Београду, књига 38, Београд, 1975, 106-107; Ј. Аранђеловић-Лазић, Народна 
ношња у околини Зајечара, Гласник Етнографског музеја у Београду, књига 42, Београд 
1978,252-256



 Обзиром да ове фигурине имају улогу у култу плодности6  о чему 
сведочи наглашен стомак и бокови, као и то да су неке од њих представљене 
нагог горњег дела, јасно нам стављају до знања да је првобитна функција 
прегача била магијско-религијска. Прегаче су скривале само доњи део тела 
и његове репродуктивне органе, а уједно и наглашавале њихов значај у 
култу плодности. Геометријска орнаментика на њимочувала се, такође, све 
до савременог доба. 
 Сматра се да је сукња настала спајањем предње и задње прегаче о 
чему, такође, сведоче представе на винчанским фигуринама. Употребом 
сукње, престаје  потреба да се носе обе прегаче, које су се везивале преко 
кошуље. Тако, временом, задња прегача постепено престаје да се носи, 
поготово код српског становништва, али зато предња преузима функцију 
најдекоративнијег дела традиционалне женске одеће. Естетска функција 
доприноси развоју ликовности представљених орнамената на њима, по 
чему се прегаче с правом могу сврстати у народну уметност. 
У традиционалној култури читав процес израде прегача одвијао се у 
оквиру домаће радиности, од производње сировина, као што су вуна, лан 
и конопља, преко њихове прераде у нити, ткања и украшавања везом. 
Орнаменти су се изводили или у ткању или везом у техници правог, косог 
и пуног бода, покрстице или тзв. таписеријског, чупавог бода помоћу 
специјалне машинице преко округлог обруча, белог веза и ажура.  Јачањем 
економске моћи сеоског становништва у употребу улазе и фабрички 
материјали: плиш, јута, рипс, батист.

__________
  6Милоје М. Васић, Преисторијска Винча, III, Београд 1936

6
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Брежане 1916.



сл. 3б, Лазница, 1900. год.
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Прегаче са ресама

Прегаче са ресама спадају у најстарији тип 
прегача. Представе прегача са ресама налазе се на 
Винчанским фигуринама (5.000 год. пре нове ере) 
и Кличевачком идолу (XII век пре нове ере) (слика 
2). Најархаичнији тип прегача са ресама очувао се 
у влашкој ношњи. У Хомољу су ношене предња и 
задња прегача са ресама. Ткане су од танке вуне 
или вуне и памука (основа) са клечаним ситним 
геометријским орнаментима. Претежно су 
тамних боја, најчешће црне, са светлим, белим 
мотивима. Предње имају већу, а задње мању 
ткану површину. Ресе су црне, тамно црвене, 
зелене, плаве и местимично беле боје (сл. 3, 3а 
и 3б). У влашкој ношњи у области Млаве, као и 
у Звижду , предња прегача са ресама замењена 
је прегачом без реса, по узору на српску ношњу, 
али је остала очувана задња прегача са ресама. 
Ткане су од претежно црвене и црне танке 
вуне, са клечаним геометријским мотивима 
и ресама  у боји основе и потке(сл. 4 и 4а). 
Народни      назив за ову врсту прегача је кицељ 
ку шјукури.
Српкиње у северном делу 
Стига носиле су, такође 

задњу прегачу са ресама 
са утканим флоралним 

орнаментима, с тим што је 
ткана површина била већа. 
Овакве прегаче су се носиле 
до првих деценија  XX века, 
када су изобичајене. Звале 
су се подните (сл. 5). 

ТИПОВИ ПРЕГАЧА

9

сл. 3а

сл. 3, кат. бр. 1
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сл. 8, кат.бр. 8



Прегаче ткане у попречне пруге

 Прегаче ткане у попречне пруге различитих ширина у техници 
преткивања, ношене су у читавом Браничевском региону. Једноставније 
прегаче само су местимично преткиване уским пругама или су ткане 
у разнобојне пруге, претежно црвене и црне боје без других украса. 
Једини украс на овим прегачама била је, понекад, местимично уткана 
срма , „какма“ (сл. 6). Већина је више или мање украшена везеним или 
утканим, цветним орнаментом. Орнамент се изводио при дну,  у два или 
више поља  Рађен је у техници покрстице, пруженог или тзв. таписерија 
бода, односно „на шпогот“, преко дрвеног обруча .Опшиване су хекланом 
или машинском чипком (сл.7, 8, 9, 10,11, 12). Ређе је овај тип прегача 
украшаван геометријским мотивом ромбова у техници клечања (сл. 13).
 У овај тип, спадају и прегаче које су Влахиње у Подунављу носиле 
напред и позади. То су уске дуге прегаче ткане у попречне  пруге, украшене 
стилизованим флоралним орнаментом дуж ивица, у техници таписеријског 
бода (сл. 14 и 15). Народни назив за ову врсту прегаче је опрег. У ову групу 
спада и тзв. пистелка, уска прегача ткана у попречне пруге опшивена 
широком плишаном бордуром по којој је вежен флорални орнамент (сл. 16).

сл. 7, кат.бр. 7 сл. 11, кат.бр. 11

11



сл. 13, кат.бр. 13сл. 12, кат.бр. 12

12

сл. 11, кат.бр. 11 сл. 9, кат.бр. 9



сл. 15

13

сл. 14, кат.бр. 25



Добра 1900. год.
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 Ткане једнобојне прегаче 

 Једнобојне прегаче ткане су, 
најчешће, од црне танке вуне и памука 
(основа), ређе црвене. Богато су 
украшаване. Према орнаментици могу 
се поделити у неколико подтипа: прегаче 
украшене утканим лозастим флоралним 
мотивом у комбинацији цветова и 
гранчица (сл. 17), прегаче украшене 
тканим геометријским орнаментом (сл. 
18), прегаче богато украшене везом, 
најчешће у техници покрстице. Прегаче 
ткане у комбинацији памука и вуне 
израђивале су се из једног дела, а оне 
ткане само од вуне (тзв. „близно“) из више 
делова, односно из једне централне поле 
и две бочне, уже (једна пресечена пола, 
нашивена са обе стране).  Мотиви на овим 
прегачама су, у највећем броју случаја, 
цветни. То су букети цвећа распоређени 
хоризонтално или вертикално по пољу 
прегаче у две, или више, група (сл. 19, 20, 
21 и 22). 

сл. 19, кат.бр. 31

15

сл. 17, кат.бр. 28сл. 18, кат.бр. 30



сл. 20, кат.бр. 32 сл. 21, кат.бр. 33

сл. 23, кат.бр. 35 сл. 25, кат.бр. 59

16



 У мањој мери су заступљени 
зооморфни мотиви, као што су 
представе паунова(сл. 23)..
 Прегаче богато украшене везом 
носиле су се, углавном, празником.
Посебау врсту, у овој групи, 
представљају прегаче од белог 
платна, ткане од памука и лана. У 
Подунављу су биле украшене и 
ажуром.(сл., 24, 25,26).
Половином XX века, ткају се 
вунене прегаче са врло мало украса, 
углавном, са утканим лозастим 
флоралним орнаментом при доњој 
ивици.

сл. 22, кат.бр. 34

сл. 24, кат.бр. 58

сл. 26, кат.бр. 51

17



сл.27 , кат.бр. 68
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Прегаче од индустријских тканина
 
У овој групи прегача, у традиционалној 
култури, најпопуларније су биле прегаче 
од плиша, најчешће црне боје, богато 
украшене везом. Вез је био богат, 
оплемењен шљокицама и перлама. Често 
се везло име власнице или година када је 
израђена. Мотиви су, углавном цветни, 
ређе, зооморфни (сл. 27, 28, 29, 30,31). 
Поред, плиша, као материјал за прегаче, 
користила се и јута, црна и беж (сл. 32 и 
33).

Посебну врсту прегача представљају 
оне које су се носиле уз тзв. грађанску 
ношњу и већ тада се показују знаци нове 
функције прегаче, а то је заштита одела 
од прљања. Мада се још увек води рачуна 
да она буде стилски уклопљена у остале 
делове одеће.
Продором грађанског костима, шију се 
прегаче са воланима, али оне сада све 
више напуштају декоративну функцију 
и постају комади одеће који се користе 
да би се заштитило од прљања приликом 
кувања, а уједно и нагласила улога 
домаћице у кухињи. Ову функција  остаје 
све до данас. 

сл. 30, кат.бр. 63

сл. 29, кат.бр. 66

19



Богатство у типовима, техници 
ткања и изради веза, које је 
прерасло у препознатљив израз 
ликовности исказан кроз одабир 
боја, мотива, њиховог распореда 
и уклопљености, говоре о 
великом значају прегача у нашој 
традиционалној култури. Оне 
су прешле дуг пут од седам 
миленијума. 

 Мењале су своју 
функцију од магијско-

религијске, преко 
декоративне, до утилитарне, 

али су све то време, остале 
препознатљив елемент 

идентитета једног народа или 
уже регионалне и локалне 

групе, носећи у себи уткано 
миленијумско памћење 
културно-историјских 

прилика.

сл. 28, кат.бр. 65

сл. 31, кат.бр. 62
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Пожаревац, почетак XX века
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сл. 32, кат.бр. 55

сл. 33, кат.бр. 56
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 Ткана од домаће вуне бордо и беле боје у 
попречне пруге. Украшена белим памуком 
и срмом. По доњој ивици извучена основа 
у виду ресица.
Носила се  преко сукње.
Димензија: 84 х 49 цм

6. Прегача, предња (кецеља)
Живица, Поморавље, 1922. годин
 Ткана од домаће црне вуне, белог, крем и 
сивог памука  у попречне пруге. Орнамент 
је распоређен у четири поља. У три поља 
је флорално лозасти орнамент. Опшивена 
је црном машинском уском чипком.
Носила се преко сукње.
Димензије: 82 х 54 цм
Ин.бр. 280

7. Прегача, предња (кецеља)
Ћириковац, Поморавље, почетак ХХ века.
 Ткана од домаће  црвене, зелене, беле, 
розе, тегет и плаве вуне у попречне пруге. 
Орнамент изведен у четири уска поља, 
местимично ушиване шљокице и срма.  
Опшивена тегет плишаном траком. 
Носила се  преко кошуље.
Димензије: 60 х 51,5 цм.
Ин.бр. 107

8. Прегача, предња (кецеља)
Добра, Подунавље, почетак ХХ века.
  Ткана од домаће црне, црвене, зелене 
и плаве вуне. Орнамент стилизовано 
флорални изведен у четири поља 
фланкирана геометријским мотивом 
у техници покрстице и пуног бода. 
Оивичена танком бордуром плаве боје у 
виду троуглова, рађених у техници веза 
пуног бода.
Носила се преко сукње.
Димензије: 92 х 46 цм
Ин.бр. 299

9. Прегача, предња (кицеља)
Лучица, Поморавље, 1900. година.
 Ткана од бордо, црне и зелене вуне у 
попречне пруге. Орнамент распоређен у 
четири поља, стилизовано флорални

КАТАЛОГ

1. Прегача, предња (кицељ ку шјукури)
Лазница, Хомоље, 1915. година.
 Ткана од претежно црне и беле вуне 
у техници клечања са дугим црним, 
црвеним и белим ресама. Орнаменти 
геометријски.
Носила се напред преко кошуље.
Димензије: 39 х 26 цм
Дужина реса, 54 цм
Ин. бр. 312

2. Прегача задња (кицељ ку шјукури)
Мелница, Млава, 1898. година, 
Tкана од домаће вуне црвене, црне и беле 
боје у техници клечања са дугим црвеним, 
тегет и зеленим ресама. Орнаменти 
геометријски.
Носила се позади преко кошуље.w
Димензије: 46 х 20 цм
Дужина реса, 30 – 50 цм
Ин. бр. 336

3. Прегача, задња ( поднита )
Набрђе, Стиг, крај XIX-почетак XX века
Ткана од вуне. Украшена флоралним 
орнаментом клечаним на даску. По ивици 
ушивене ресе црвене, тегет, црвене и црне 
боје.
Ношена позади преко дуге кошуље.
Димензије: 59 х 46 цм
Дужина реса, 24 цм
Ин. бр. 331

4. Прегача, предња (кецеља)
Велико Црниће, Стиг, почетак ХХ века.
 Ткана  маслинасто зелене, беле и 
местимично розе вуне у попречне пруге. 
Украшена белим памуком и срмом. 
Оивичена је белом машинском чипком. 
Носила  преко сукње.
Димензија: 77 х 50 цм
Ин.бр. 197

5. Прегача, предња (кецеља)
Печаница, Браничево, 1935. година.
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рађен у техници покрстице. Опшивена 
машинском чипком смеђе боје.
Носила се преко сукње.
Димензија: 84 х 57 цм
Ин.бр. 204

10. Прегача, предња (кецеља)
Смољинац, Стиг, 1919. године. 
Ткана од разнобојне вуне у попречне 
пруге, претежно црвене, зелене, плаве и 
црне боје. Орнамент вежен у три поља, 
стилизовано флорални (букетићи) у 
техници косог бода. Опшивена беж 
машинском чипком.
Носи се  преко дуге кошуље или преко 
сукње.
Димензије: 89 х 47 цм
Ин.бр. 901

11. Прегача, предња (кецеља)
Дубравица, Подунавље, прва половина ХХ 
века. 
Ткана од домаће вуне бордо, црне, зелене 
и плаве боје у попречне пруге. Орнамент 
изведен у четири хоризонтална ужа 
поља, стилизовано флорални ( ружице) 
у техници покрстице. Опшивена црном 
машинском чипком.
Носила се преко сукње.
Димензије: 76 х 52 цм
Ин. бр. 287

12. Прегача, предња (кицеља)
Лучица, Поморавље, 1911. година.
 Ткана од домаће црне вуне прошарана 
златним срменим концем у хоризонталне 
пруге. Орнамент изведен у четири поља 
белом вуном у техници таписерија бод, 
тзв. шпогот преко    дрвеног округлог 
обруча.. Опшивена белом машинском 
чипком.
Носила се преко сукње прекаче.
Димензије: 89 х 56 цм, Ин.бр. 305
Ин.бр. 305

13. Прегача, предња (кецеља)
Кличевац, Стиг, 1890. 
Ткана од разнобојне вуне претежно плаве, 

Ткана од разнобојне вуне претежно плаве, 
црвене и зелене боје у техници клечања. 
Орнаменти стилизовано геометријски 
распоређени у хоризонтална поља. 
Оивичена белом чипком машинске 
израде.
Носила се преко сукње или кошуље.
Димензије: 94 х 51 цм
Ин.бр. 1937

14. Прегача, предња (кецеља)
Брадарац, Стиг, почетак ХХ века. 
Ткана од домаће вуне бордо, црне, зелене 
и плаве боје у попречне пруге. Орнамент 
изведен у четири хоризонтална ужа 
поља, стилизовано флорални ( ружице) у 
техници покрстице. 
Носила се преко дуге кошуље или сукње. 
Димензије: 65 х 51 цм
Ин.бр. 1787

15. Прегача, предња (пистелка)
Српце, Браничево, почетак ХХ века. 
Ткана од домаће црне, зелене, бордо и 
плаве вуне у попречне пруге. Орнамент 
стилизовано геометријски и флорални 
изведен у четири поља у техници клечања 
на даску.  Опшивена машинским кратким 
ресама смеђе боје.
Носи се напред преко сукње или кошуље.
Димензије: 82х 46 цм, Ин.бр. 291
Ин.бр. 291

16. Прегача, предња (завјелка)
Осаница, Хомоље, 1927. година. 
Ткана од домаће смеђе вуне. Орнамент 
стилизовано геометријски  изведен у 
техници клечења на дашчицу у три поља 
изведен стилизовано флорални орнамент 
у истој техници. Опшивена шареном 
цицаном траком.
Носила се преко кошуље.
Димензије: 72 х 44 цм
Ин.бр. 577

17. Прегача, предња (кецеља)
Касидол, Стиг, друга половина 19. века. 
Ткана од бордо, црне и зелене вуне у 
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21. Прегача, предња (кецеља)
Курјаче, Стиг, почетак ХХ века. 
Ткана од домаће црне, црвене, зелене 
вуне у попречне пруге. Орнамент 
распоређен у четири поља, стилизовано 
флорални рађен у техници таписерија бод. 
Опшивена крем машинском чипком.
Носила се напред преко сукње.
Димензије: 93 х 56 цм
Ин.бр. 278

22. Прегача, предња (кецеља)
Милатовац, Хомоље, половина ХХ века.
 Ткана од домаће црне, смеђе и црвене 
вуне у попречне пруге. Украшена уским 
зеленим, розе, белим и љубичастим 
пругама преткиваним на дашчицу.
Носи се  преко сукње.
Димензије: 70 х 50 цм
Ин.бр. 3671

23. Прегача, предња (кецеља)
Раброво, Браничево,почетак ХХ века. 
Ткана од домаће црне, црвене, тегет, 
зелене и местимично розе вуне у поречне 
пруге. Опшивена уском плишаном црном 
траком.
Носила се преко сукње.. 
Димензије: 93 х 47 цм
Ин.бр. 2426

24. Прегача, предња (кецеља)
Милатовац, Хомоље, половина ХХ века.
Ткана од домаће црне, смеђе и црвене 
вуне у попречне пруге. Украшена уским 
зеленим, розе, белим и љубичастим 
пругама преткиваним на дашчицу.
Носила се преко сукње.
Димензија: 68 х 50 цм
Ин.бр. 3670

25. Прегача, задња ( опрег )
Брњица, Подунавље, почетак ХХ век. 
Ткана од бордо и црне вуне. Украшена 
дуж ивица стилизованим флоралним 
орнаментима од црвене и беле вунице. 
По доњој ивици украшена стилизованим 
геометријским мотивом ( жељке ).

попречне пруге. Орнамент распоређен 
у пет поља, стилизовано флорални 
рађен у техници покрстице. Опшивена 
машинском чипком смеђе боје.
Носила се преко кошуље и сукње. 
Димензије: 88 х 47 цм
Ин.бр. 201

18. Прегача, предња (кецеља)
Жагубица, Хомоље, почетак ХХ века. 
Ткана од домаће претежно црвене и 
црне вуне у попречне пруге. Украшена 
танким љубичастим, розе, плавим, жутим 
пругама клечаним на дашчицу. Опшивена 
плишаном црном траком и танком 
црном-плавом хекланом чипком.  При 
дну украшена флоралним лозастим везом 
по црној плишаној траци у техници косог 
бодома. Носила се  преко сукње и увек је 
дужа од ње. Димензије: 77 х 50 цм
Ин.бр. 283

19. Прегача, предња ( кецеља предњака)
Смољинац, Стиг, 1919. година. 
Ткана од домаће црне, црвене, зелене и 
тегет вуне у попречне пруге. Орнамент 
изведен у два поља у преко нашивена два 
памучна платна ,флорално- лозаст рађен 
зеленим,  белим и розе концем у техници 
пуног бода. Опшивена хекланом чипком 
тегет боје са белим цветовима пуњеним 
шиваћом иглом.
Носила се  преко кошуље или сукње.
Димензије: 94 х 49 цм
Ин.бр. 1339

20. Прегача, предња (кецеља)
Пожежено, Подунавље, 1901. година.
 Ткана од домаће вуне црвене, црне, 
зелене боје у попречне пруге. Орнамент 
изведен у шест уских поља, стилизовано 
флорални, рађени у техници клечање на 
дашчицу. Опшивена смеђом машинском 
чипком.
Носила се  преко сукње.
Димензије: 95 х 48 цм
Ин.бр. 241
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30. Прегача, предња (кицеља)
Кленовник, Поморавље, почетк ХХ век.
 Ткана од разнобојне вуне претежно 
црвене, зелене и розе боје у техници 
клечањ, преткивања на даску. Орнаменти 
распоређени у хоризонтална поља 
стилизовано геометријски ( ромбови ).
Носиле се напред преко кошуље или 
вунене сукње.
Димензије: 85 х 46 цм
Ин.бр. 112

31. Прегача, предња (кецеља)
Набрђе, Стиг, 1904. година. 
Ткана од домаће црне танке вуне и памука. 
Орнамент клечан на даску у виду крупних 
цветова распоређених у хоризонтална 
поља. Оивичена беж машинском чипком.
Носила се  преко сукње. 
Димензија: 84 х 53 цм
Ин.бр. 288

32. Прегача, предња (кецеља)
Трњане, Стиг, почетак ХХ века. Ткана од 
црне домаће вуне и памука.  Орнаменти 
вежени, флорални у виду два букета 
по средини и мањих ружа по ивицама 
у техници покрстице. Опшивена тегет 
машинском чипком. Носила се преко 
сукње или кошуље, празником.
Димензије: 92 х 64 цм
Ин.бр. 290

33. Прегача, предња (кицеља)
Лучица, Поморавље, 1914. године.
 Ткана од домаће вуне и памука црне 
боје у техници преткивања у два нита. 
Орнамент изведен у виду крупних цветова 
у техници покрстице. Опшивена широком 
белом машинском чипком. 
Носила се преко сукње или дуге кошуље, 
празником.
Димензија: 84 х 53,5 цм
Ин.бр. 297

34. Прегача, предња (кецеља)
Кличевац, Подунавље, 1980. године. 
Ткана од домаће  танке црне вуне.  

Носила се позади.
Димензије: 27,5 х 73 цм
Ин. бр. 115

26. Прегача, предња ( опрег)
Брњаца, Подунавље, 1935 година. 
Ткана од бордо и црне вуне. Украшена 
дуж ивице стилизованим флоралним 
орнаментима од црвене и беле вунице. 
По доњој ивици украшена стилизованим 
геометријским мотивом ( жељке). 
Опшивена црном траком.
Носила се напред преко кошуље.
Димензије: 82 х 25 цм
Ин. бр. 308

27. Прегача, предња ( пистелка)
Брњица, Подунавље, прва половина ХХ 
века. 
Ткана од домаће црне и смеђе вуне.  
Опшивена сомотском траком по којој 
су вежени разнобојни стилизовано 
флорални орнаменти у техници косог 
бода. По ивици ушивене црне перлице у 
виду цик-цак линије.
Ношена напред преко кошуље
Димензије: 70 х 26 цм
Ин.бр. 309

28. Прегача, предња (кецеља)
Жагубица, Хомоље, почетак ХХ век. 
Ткана од црне вуне у техници. Украшена 
стилизованим флоралним орнаментом 
од разнобојне вуне у техници клечања на 
даску. Ношена преко сукње.
Димензије: 90 х 48 цм
Ин.бр. 292

29. Прегача, предња (кецеља)
Жагубица, Хомоље, почетак ХХ век.
 Ткана од црне вуне у техници преткивања 
у два нита. Украшена стилизовано 
геометризовано флоралним орнаментом 
од разнобојне вуне клечаним на даску.
Ношена  преко сукње.
Димензије: 76 х 39 цм
Ин.бр. 293
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Орнамент клечан на даску флорални у 
виду великог букета по средини и два 
лозаста мотива дуж горње и доње ивице 
у техници правог бода. Опшивена беж 
машинском чипком.
Носила се преко сукње.
Димензија: 83 х 51 цм
Ин.бр. 1936

35. Прегача, предња (кецеља)
Влашки До, Поморавље, 1907. година.
 Ткана од домаће црне вуне у техници 
клечања на даску. Орнамент флорални 
и зооморфни изведен у виду крупних 
цветова и два стилизована пауна. 
Опшивена белом машинском чипком.
Носила се напред преко сукње.
Димензија: 86 х 55,5 цм
Ин.бр. 1875

36. Прегача, предња (кецеља)
Трњане, Стиг, 1894. године. 
Ткана од домаће вуне и памука црне 
боје.  Орнамент флорални распоређен 
у три поља рађен у техници косог 
бода. Опшивена маслинасто зеленом 
машинском чипком.
Носила се преко сукње.
Димензије: 80 х 53 цм
Ин.бр. 281

37. Прегача, предња (кицеља)
Крављи До, Поморавље, крај 19. века. 
Ткана од домаће вуне и памука црне боје.  
Орнамент изведен у виду крупних ружа у 
техници покрстице. Опшивена шареном 
цицаном траком.
Носила се преко сукње или кошуље 
празником.
Димензије: 82 х 55 цм
Ин.бр. 292

38. Прегача, предња (кецеља)
Трњане, Стиг, прва половина ХХ века. 
Ткана од вуне бордо боје у техници 
преткивања у две нити. Орнамент изведен 
по доњој ивици у фланкираном

пољу, стилизовано флорални, у техници 
преткивања на дашчицу.
Ношена је напред преко сукње.
Димензије: 78 х 46 цм.
Ин. бр. 195

39. Прегача, предња
Шапине, Стиг, 1920. година. 
Ткана од бордо вуне.  Орнамент изведен 
по доњој ивицу у фланкираном црном 
пољу у виду лозастог флоралног мотива 
рађеног у техници косог бода. Црно поље 
фланкирано клечаним орнаментом у виду 
рибље кости зелене боје.
Ношена је напред преко вунене сукње.
Димензије: 88 х 52 цм
Ин.бр. 2096

40.Прегача, предња (опрег)
Кривача, Браничево, 1950. година. 
Ткана од тегет вуне. Орнамент лозасто 
флорални изведен по доњој ивици у 
фланкираном пољу у техници преткивања 
на дашчицу. По ивици опшивена црним 
машинским платном.
Ношена напред преко вунене сукње.
Димензија: 66 х 50 цм
Ин.бр. 3313

41. Прегача, (кецеља)
Божевац, Стиг, 1935. година. 
Ткана од домаће тегет вуне.  Орнамент 
изведен по доњој ивици у фланкираном 
пољу, стилизовано флорални  рађен у 
техници преткивања на дашчицу.
Носи се напред.
Димензије: 85,5 х 51 цм
Ин.бр. 1807

42. Прегача, предња (кецеља)
Крављи До, Стиг, 1930. година. 
Ткана од домаће тегет вуне. Орнамент 
изведен у фланкираном пољу, 
стилизовано флорални рађен у техници 
преткивања на дашчицу. Опшивена 
црном машинском траком.
Носила се напред преко вунене сукње и то 
празником.
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47. Прегача, предња,(кецеља)
Трњане, Стиг, 1900. година. 
Ткана тегет вуне. Састављена из три дела. 
Орнамент флорални вежен дуж ивица, 
у средини срцолики венац испод кога је 
натпис ....Вез рађен у техници покрстице. 
Оивичена широком бордо машинском 
чипком.
Носила се  преко сукње.
Димензија: 92 х 77 х 58 цм
Ин.бр. 202

48. Прегача, предња (кицеља) 
Трњане, Стиг, почетак ХХ века.
 Ткана од тегет домаће вуне. Састављена 
из три дела. Орнамент флорални вежен 
по ивицама и у средини у техници 
покрстице. 
Носила се  преко сукње.
Димензија: 84 х 91 х 56 цм
Ин.бр. 114

49. Прегача, предња (кецеља)
Бубушинац, Стиг, почетком ХХ века.
 Ткана од црвене домаће вуне. Састављена 
из три дела. Орнамент  флорални вежен 
дуж ивица и по средини у техници 
покрстице.
Носила се  преко сукње.
Димензије: 92 х 47 х 78 цм
Ин.бр. 274

50. Прегача, предња (кецеља)
Касидол, Стиг, 1920. година. 
Ткана од домаће зелене вуне. Састављена 
из три дела. Орнамент флорални вежен по 
ивицама и средини у техници покрстице.
Носила се  преко сукње.
Димензије: 100 х 44,5 х 65 цм
Ин.бр. 1786

51. Прегача, предња
Смољинац, Стиг, почетак ХХ век. 
Ткана од домаћег памучног платна, 
украшена везом од разнобојне вуне у 
техници пун бод. Орнаменти стилизовано 
геометријски распоређени у хоризонтална 
поља. По доњој ивици ушивена сомотска 

Димензије: 63,5 х 50 цм
Ин.бр. 226

43. Прегача, предња
Ткана ос зелене домаће вуне. Састављена 
је из три дела. Украшена везом у виду 
вертикалног флоралног орнамента 
веженог у техници покрстице са обе 
стране и једним букетом по средини. 
Опшивена је сомотом и браон машинским 
платном.
Носила се преко сукње.
Ин.бр.1587

44. Прегача, предња (кецеља)
Набрђе, Стиг, почетак ХХ века. 
Ткана од домаће црвене вуне.  Састављена 
из три дела. Орнамент вежен по ивици 
и једним букетом по средини у техници 
покрстице.
Ношена  преко сукње.
Димензије: 40,5 х 76,5 х 85 цм
Ин.бр. 200

45. Прегача, предња (кецеља)
Живица, Поморавље, 1952. година. 
Ткана од црне домаће вуне у техници 
преткивања у два нита, двожично. 
Састављена из три дела. Орнамент вежен 
по средини у виду букета у техници 
покрстице.
Ношена преко сукње.
Димензија: 56,7 х 74  х 64 цм
Ин.бр. 3690

46. Прегача, предња (кецеља предњака)
Смољинац, Стиг, 1920. година. 
Ткана од домаће црвене вуне. Састављена 
из три дела. Украшена везом по ивицама и 
средини у виду флоралних и зооморфних 
(паун) мотива и натписом Љубица 
(писано ћилиричним словима) у техници 
покрстица.
Ношена  преко сукње.
Димензије: 79 х 43 х 93 цм
Ин.бр. 1341
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трака.
Носила се  празником преко сукње 
намицаљке.
Димензије: 84 х 47 цм
Ин.бр. 302

52. Прегача, предња (кецеља)
Лучица, Поморавље, почетком ХХ века. 
Израђена од црне јуте, украшена везом 
дуж ивица и по средини у виду ружица 
оивиченим шљокицама, вез рађен у 
техници косог бода.  Састављена из 
три дела. Оивичена црном машинском 
чипком.
Носила се напред преко сукње, 
празником.
Димензије: 79 х 66 х 101 цм
Ин.бр.1815

53. Прегача, предња (кецеља)
Раброво, Браничево, 1913. година. 
Ткана од  црног памука. Орнамент 
флорални у виду два букета изведен 
у техници преткивања на дашчицу, 
местимично украшена шљокицама. 
Оивичена цном машинком траком.
Носила се напред.
Димензије: 94 х 47 цм
Ин.бр. 2416

54. Прегача, предња (кицеља)
Маљуревац, Стиг, почетак ХХ века. 
Ткана од бордо памука и домаће црне 
вуне. Орнамент флорални рађен у виду 
крупних букета и три букета мала по 
средини у техници таписеријског бода.
Носила се  преко сукње или кошуље.
Димензија: 93 х 58 цм
Ин.бр. 296

55. Прегача предња (кицеља)
Касидол, Стиг, почетак ХХ века. 
Израђена од црне јуте, украшена 
флоралним орнаментом у виду два крупна 
букета по средини и оивичена ситнијим 
лозастим орнаментом по ивицима, рађене 
у техници покрстице. Оивичена је беж 
машинском чипком.

Носила се  празником преко сукње 
намицаљке.
Димензије. 91 х 60 цм
Ин.бр. 301

56. Прегача, предњ (кицеља)
Смољинац, Стиг, почетак ХХ века. 
Израђена од јуте беле боје, украшена 
флоралним и вегетабилним мотивима 
. Дуж ивица су вежени гроздови, а у 
средини два мотива квадратног облика 
између којих је вежен натпис ЖИВКА. 
Украшена је местимично и шљокицама. 
Оивичена је браон машинском чипком.
Носила се преко сукње.
Димензије: 92 х 67 цм
Ин.бр. 1107

57. Прегача, предња (кецеља)
Драговац, Поморавље, 1926. година.
 Израђена од јуте беле боје, полукружног 
облика. Орнамент рађен по средини 
у виду два лабуда која плове по језеру 
оивичених ситтним ружицама. Вез рађен 
у техници у виду косог бода. Читав мотив 
је окружен са шљокицама и перлицама 
у средини. Испод је вежен ћирилични 
натпис МИЛЕВА. Оивичена је белом 
машинском чипком.
Носила се  празником.
Димензије: 63 х 54 цм
Ин.бр. 3152

58. Прегача, предња (кецеља)
Добра, Подунавље, 1928. година.
 Рађена је од памучног платна са 
ажурираним пругама у виду чипке. 
Украшена вертикалним лозастим 
флоралним орнаментом, веженим у 
техници косог бода. По ажурираном делу 
платна украшена шљокицама. Опшивена 
белом машинском чипком.
Носила се преко вунене сукње.
Димензије: 92 х 60 цм
Ин.бр. 303

59. Прегача, предња (кецеља)
Изварица, Хомоље, прва половина ХХ 
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века. 
Израђена је од домаћег полутачног платна 
беле боје. Украшена везом у виду лозастог 
орнамента и букетића у техници равног 
бода. Оивичена црном уском  машинском 
чипком
Носила се преко сукње.
Димензије: 74 х 44 цм
Ин.бр.3587

60. Прегача, предња, (кецеља)
Раброво, Кучево, прва половина ХХ века.
 Од црног плиша полукружног облика. 
Орнамент рађен у виду букета посредини 
у техници пуног бода. По ивици украшена 
веженим цик-цак линијама између којих 
су бели цветићи у техници равног бода.
Носила се  преко сукње.
Димензије: 60 х 63 цм
Ин.бр. 2628

61. Прегача, предња ( кецеља)
Брадарац, Стиг, половина ХХ века.
 Израђена од црног плиша. Украшена 
флоралним орнаментом у виду крупног 
букета по средини и четири мања по 
угловима, у техници веза покрстице и 
косог бода. 
Носила се празницима.
Димензије: 46 х 50 цм
Ин.бр. 1785

62. Прегача, предња (кецеља)
Смољинац, Стиг, 1919. година. 
Израђена од црног плиша. Две 
композиције -  Два лабуда у језеру 
оивичена цвећем, шумом и ливадом, вез 
рађен у техници покрстице. Украшена је 
шљокицама. Оивичена белом машинском 
чипком.
Носила се  преко сукње.
Димензије: 88 х 54 цм
Ин.бр. 1672

63. Прегача, предња (кицеља)
Смољинац, Стиг, 1920. година. 
Израђена од црног сомота. Украшена 
флоралним орнаментом у виду два 

крупна букета љубичица између којих је 
перлицама извезен натпис ЖИВКА. По 
ивицима је украшена ситним лозастим 
орнаментом све је урађено у техници 
косог бода. Вежен мотив је украшен 
перлицама. Оивичена је белом машинском 
чипком.
Носила се  празником.
Димензија: 86 х 56 цм.
Ин.бр. 1108

64. Прегача, предња (кицеља)
Трновче, Млава, 1927. године.
 Израђена од црног плиша. Украшена 
крупним веженим букетом, везног 
машном по средини и иницијалима: 
Л,  П. Оивичена је везом, са свих страна 
флоралним лозастим орнаментом у 
техници таписеријског бода. Оивичена је 
црном уском машинском чипком.
Носила се  преко сукње, празником.
Димензије: 97 х 57 цм, Ин.бр. 310
Ин.бр. 310

65.Прегача, предња (кецеља ћошића)
Милатовац, Хомоље, 1965. године.
 Израђена од црног плиша. Украшена 
флоралним орнаментом распоређеним у 
четири угла, срцоликог облика и једним 
у средини. Техника веза косог бода. 
Оивичена црном машинском чипком.
Носи се преко сукње..
Димензије: 69 х 54 цм
Ин.бр. 3683

66. Прегача, предња (кицеља)
Лучица, Поморавље, прва половина ХХ 
века. 
Израђена је од црног плиша. Читава 
површина украшена је флоралним 
орнаментима у виду крупнијих и 
стнијих  букета техником веза покрстица. 
Орнаменти су украшени шљокицама. 
Оивичена је широком белом машинском 
чипком.
Носила се напред преко сукње прекаче, 
празником.
Димензије: 84 х 59 цм
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Ин.бр. 304

67. Прегача, предња ( кицеља)
Крављи До, Стиг, почетак ХХ века.
 Израђена је од црног плиша. Украшена 
је флоралним орнаментом дуж ивица по 
средини је венац и два мања букетића, 
техником косог бода. Оивичена је белом 
машинском чипком.
Носила се напред преко сукње.
Димензије: 94 х 56 цм, Ин.бр. 306
Ин.бр. 306

68. Прегача, предња
Божевац, Стиг, 1911. године.  
Израђена је од црног плиша. Украшена 
је флоралним орнаментом у виду букета 
ружа у средини, горе и доле у виду лука 
флорални орнаменти техника коси 
бод. Перлицама извезена година 1911. 
и иницијали М. П. Оивичена белом 
машинском чипком.
Носила се  празником.
Димензије: 88 х 40 х 54 цм
Ин.бр. 1804

69. Прегача, предња (кецеља)
Ореовица, Поморавље, почетком ХХ века. 
Израђена од бордо плиша са траком јуте 
у средини по којој је вежен флорални 
орнамент у техници покрстица. Оивичена 
белом машинском чипком.
Носила се напред преко сукње.
Димензије: 75 х 55 цм
Ин.бр. 3765

70. Прегача, предња (кицеља)
Трновче, Млава, почетак XX века
Ткана од домаће вуне у попречне пруге, 
украшена везом од перли и шљокица.
Носила се напред преко сукње.
Димензије: 54 х 44 цм
Ин.бр. 300

71. Прегача, предња ( кецељче)
Лучица, Поморавље, прва половина ХХ 
века.
 Израђена од платна крем боје. Кројена из 

три дела са нашивеним карнером изнад 
кога је пришеивена бела машинска чипка
Димензије: 115 х 93 х 80 цм
Ин.бр. 445

72. Прегача, предња (кеца)
Лучица, Поморавље, 1920. године. 
Сашивена од штофа.
Носила се  преко сукње од штофа.
Димензије: 81 х 89 х 67 цм
Ин.бр. 2092

73. Прегача, предња ( кецеља)
Ореовица, Поморавље, Прва половина ХХ 
века.
Сашивена од белог платна украшена 
белим везом. 
Димензије:90 џ 70 цм
Ин.бр. 1586
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