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УВОД

Качерска област захвата део високе Шумадије, односно северну

и западну подгорину планине Рудника. Са југа почиње селом

Рудником и пружа се према северозападу до села Липља, у дужини

од 40 километара. На истоку допире долиније којом се Манојловци,

Japменовци, Војковци и Босута додирују са крагујевачким округом,

а на северу завршава се селом Живковцима на падинама брда Ваган

(490 м). На северу та област постепено прелази у тзв. ниску

Шумадију, а на западу допире до реке Љиг и планине Проструге,

где се налази размеђе рудничког и повленског орографског правца.

Качер обухвата простор који се, дакле, на истоку граничи с

Јасеницом, на југу и југозападу са таковским крајем, а на севе

розападу и северу смионичким и колубарским подручјима и у њему

се налазе 33 села и три варошице: Рудник, Љиг и Белановица.

Рудник је веома старо рударско насеље, док су Белановица и Љиг

статус вароши стекле тек на почетку 20. века (Белановица — 1904,

а Љиг— 1919), при чему се прва два места налазе на ободу качерске

области, а треће у њеном средишту. Рудник је дуго био админи

стративно седиште качерске области, па и целог рудничког по

дручја, али када су у јесен 1941. немачке окупационе трупе спалиле

варошицу, то је седиште пренесено у Белановицу, а после рата

(1947) у Љиг. Те године Качер је административно разбијен на

четири општине чији су центри постали Аранђеловац, Топола,

Горњи Милановац и Љиг.

Качерска област могла би се поделити на три дела: горњи

Качер — у горњем делу тока истоимене реке, доњи Качер — у

њеном доњем току и до реке Љиг и високи Качер — у крајевима

око планине Рудник. Горњи и високи Качер брдовитији су док се

његов трећи део карактерише благо таласастим земљиштем.

Качером се на северу завршава рудничка, а на њу се даље

надовезује београдска област.

Река Качер, највећи водоток у овом простору, целом својом

дужином тече кроз истоимену област, а постаје од речице Букуље
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(испод истоимене планине) и Велике Босуте, која извире испод под

горине Венчаца. У даљем току Качер прима притоке Малу Босуту

и Раслову (које се састају уДрагољу и одакле рекадобија име Качер)

и Козељицу, која извире испод Острвице, тече кроз села Заграђе,

Трудељ и Козељ и у Качер се улива у Ивановцима. Качерска долина

прилично је пространа (око 300 м), дужина реке до утока у Љиг

износи око 30 км, а површина је њеног слива 217 км“.

Друга већа вода у Качеру јесте Брезовица, а назива се (у завис

ности од тога кроз која села протиче) и Заграћка река, Угрино

вачка река и Драгобиљ. Дужина је ове речице 22 км, површина

њеног слива износи 155 км“, а у Љиг се улива у Гукошима.

Трећи водоток у Качеру јесте река Јасеница, а њен извор Те

фериџ налази се између Цвијићевог врха и Малог Штурца. После

тока кроз качерска села Јарменовце, Гуришевце и Манојловце,

ова река прелази у област која је по њој добила назив Јасеница.

Качер је у својој прошлости пролазио кроз исте мене као и

цела северна Србија и то се, између осталога, огледа и у чињеници

да је после пада Смедерева 1459. под Турке пао и качерски крај.

Први су познати становници Качера челник Вукдраг и његова

супруга Владислава (4:14). Они су се замонашили у своме ма

настиру Св. Јована у Дићу. Челник Вукдраг сахрањен је у своме

манастиру 1327. године, за владе краља Стефана Дечанског. По

свему судећи, Вукдраг је био војни намесник северног дела Србије,

све до београдског подручја, што сведочи о томе да је цела

рудничка област на северу била у српској држави, насупрот доса

дашњим схватањима да се њена граница налазила на јужним

падинама планине Рудник.

У средњем веку расељавања су била последица турских најезди

мада је у Качеру тих појава било мање због погоднијих услова за

живот и због тога што је крај донекле био „заклоњен” од главних

турских комуникација. Ова је област најпре могла бити депопу

лисана у време ратова Ђурђа Бранковића с Турцима. Тако су

летописци из 15. века забележили да су турски султани Мурат П и

Мехмед Освајач у три маха ударали с војском на утврђену

Острвицу. Ти су напади морали бити повод разбежавању становни
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штва и одвођењу у ропство, како су се обично свршавали турски

војни походи. Зна се, при том, да су поједине фамилије из Качера

бежале на север, особито у Срем, као Јовановићи из Пољаница

или Ђукнићи из Белановице. Ови други делимично су се вратили,

а први сасвим.

Према истраживању Милоја Ракића, староседелачког станов

ништва у Качеру је 43 процента, што је знатно више него у неким

другим областима Србије (11:771). То су оне породице које су

живеле у Качеру и пре прве половине 18. века и за које се може

рећи да су одувек живеле у Качеру. После тога Качерје насељаван

Из више праваца и то углавном у три периода. Први је онај који

обухвата време од половине 18. века до Првог српског устанка и

тада се досељавало становништво из ужичког краја, затим из

Старог Влаха и Херцеговине, а мањи број породица и из Црне

Горе. Други је период из Првог устанка, нарочито 1809. године

кад је, после Карађорђевог неуспелог похода на Сјеницу, Нови

Пазар и Нову Варош, качерски војвода Арсеније Лома отуд довео

много нових породица. Томе треба додати и податак да после

пропасти Првог устанка 1813. није дошло до расељавања

качерског становништва јер је војвода Лома на време стигао са

Делиграда са својим војницима и успео да заштити народ. Та два

догађаја свакако су пресудније утицала на дефинитивно уоблича

вање демографске карте Качера јер је касније, после Другог

устанка, у Качер досељено мало новога становништва, посебно

из Осата у Босни после 1830. године, и тиме је (ако се искључе

појединачна досељавања) затворен круг насељавања ове области.

Ова се област под именом Качер први пут помиње 1718. године

на једној аустријској карти кад су забележена села: Лалинци,

Моравци, Ивановци, Липље (Липа), Шуци, Козељ, Угриновци,

Заграђе, Крива Река, Калањевци (Калановац), Трудељ, Варнице

(пусто), Рудник, Јарменовци, Драгољ (Драгуљ), Мутањ (Мурање)

и Доњи Бањани (Бања) (13:770). Остала се места на тој карти не

помињу, а с именом Качер чешће се срећемо током Првогустанка

и његови су помени углавном везани сименом познатог качерског

војводе Ломе. У 18. веку Качер је пролазио кроз исте мене као и

северна Србија до Голијске Мораве. Двадесетак година аустријске
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владавине у првој половини овог столећа оставило је дубоког трага

код становништва и у рудничкој области, што ће резултирати и

стварањем кнежина у којима ће Срби изборити неку врсту сеоске

и кнежинске аутономије. У времену век-два уназад, у 17. и 16. веку,

било је најтеже за Србе јер је Турска империја била веома јака и

пружала се на север и преко Саве и Дунава. У та времена долази

до највећег исламизовања и расрбљавања, али и сталних отпора и

сеоба, као што је она од 1690. под патријархом Арсенијем

Чарнојевићем. Прва потурчавања налазимо у Манојловцима 1516.

и Шилопају 1525 (14:297).

Треба имати у виду да је Качер брдско-планински крај и да је

на његовом простору било доста Влаха-сточара, који ће у турско

време делити исту судбину са Србима. Тако налазимо да су, према

турским пописима већ од 1476, многа качерска села насељена

власима и у њима се помињу њихови, сада већ развлашћени,

кнезови Малога, Манул, Пава. Сви су они у својој власти имали

по неколико качерских села.

Што се тиче етимологије речи качер, њоме се једини озбиљно

бавио Александар Лома. Он пише: „Етимологију хидронима Качер

треба тражити у раздобљу између краја антике и турске окупације,

дакле у Средњем веку, у језицима који су се тада говорили на

нашем простору: старосрпском и влашком и у кругу топографско

орографских, а не хидрографских значења. Словенска сазвучја су

оскудна и не помажу много... Коначно, сме се помишљати на неку

везу са нашим глаголом качити (се) који у дијалектима значи и

"пети се, верати се: качер би био назив за врлетно, тешко проходно

земљиште, што се боље слаже и са значењем... качаник, качаница,

него њен тобожњи турски предложак. За претпостављену

семантику назива Качер уп. Мишковићеву квалификацију

качерског среза »као понајкршевитијег у односу на друге делове

некадашњег Рудничког округа« “ (9:170).

Закључујући своја размишљања о овом етимону, Лома на

глашава:„Упркос свим овим предложеним објашњењима, и можда

баш стога што их се може предложити тако много, треба закљу

чити да хидроним Качер остаје до даљега непрозиран и изазов за

будуће тумаче. Њима на крају скрећемо пажњу да најранији запис
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овога имена реке којим располажемо, на Епшелвицовој карти из

1718. гласи Сасксšir = Какчер” (9:164).

У качерским селима сада има око 1050 фамилија, а крсно име

слави их око 99 процената. Најчешће су крсне славе Никољдан

(око 27,50 одсто), Ђурђевдан (2000), Аранђеловдан (12,50),

Јовањдан (10), Ђурђиц (6,50), Лучиндан (600), Стевањдан (4,50),

Свети Димитрије (4,60), а Лазарева субота, Томиндан, Мратиндан,

Света Петка и остале славе су испод 3 одсто. У Качеру се слави 29

слава (6:199—200).

У Качерском намесништву има осам цркава и то у Белановици,

Љигу, Моравцима, Заграђу, Јарменовцима, Бољковцима, Шило

пају и Штавици. Манастира је у Средњем веку било у Моравцима,

Дићу и Босути.

Најбројније су фамилије у Качеру Недељковићи у Моравцима,

Којићи у Штавици, Догањићи,Ђукнићи и Мирићи у Калањевцима,

Лаудановићи у Бољковцима, Јаћимовићи у Драгољу. По броју

становника, сдруге стране, највећа су села Угриновци (240домова),

Босута (230), Живковци (200), Калањевци (190), Бољковци,

Штавица, Козељ, Трудељ и Моравци (по 170), Бранчићи (165),

Драгољ, Ивановци и Рудник (по 160), Липље и Јарменовци (по 130),

Војковци (120), Лалинци (106), Гукоши и Доњи Бањани (по 100).

Остала села имају мање од 100 домова: Шилопај (80), Церова (70),

Рељинци (68), Дићи (65), Варнице (65), Давидовица (60), Крива

Река (60), Гуришевци (50), Мутањ (40), Манојловци (40) и Брезо

вица (35). Три качерске варошице имале су 1945. године по 65 до

мова. Рудник и Љиг касније су се развили у већа места, а Белано

вица је по броју становника остала на стању из 1945. године.

Становништво Качера посебно је страдало у Првом светском

рату: 1914. мобилисано је 4.338 војника, од којих је погинуло 1803,

а у Приштини и Албанији умрло 415. А становникаје тада у Качеру

било око 20.000 (9:186). Данас их је тамо око 18.000.

Доносимо овде основне податке о сваком Качерском селу, као

и о трима његовим варошицама.

* Покоју од осталих Ломиних етимолошких бележака у вези са нашом

качерском грађом помињаћемо даље на одговарајућим местима у речнику.
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Белановица. Први пут се помиње 1476. као Билановац кад је

опустела после прве турске окупације (14:231) и Бељановац

(15:264). Уз Аличићев навод да је тај други запис „могуће читати”

и као Калановац, може се претпоставити да је Белановица и тада

могла бити већи заселак Калањеваца. Није уверљиво Аличићево

везивање записа Белшић за Белановицу (13:211). Као варошица

постоји од 1904. године. Место има школу и цркву, обе из 1864.

године. Белановица је 1945. имала 65 домова, од 1941. до 1947. била

је седиште качерског среза. Сада варошица има мање сталних

становника него раније, око 250 житеља.

Бдљкöвци. Место се први пут помиње као Бојковце 1523.

године (15:14), а нејасно је да ли се на исто село као на запустело

односи и запис Бојаковац из 1525 (14:477). У Првом устанку је у

кнежини војводе Ломе, а до 1947. је у качерском срезу. Данашња

црква је подигнута 1838, а пре тога била је од дрвета. Школа у

селу постоји од 1820. године. Сада припада општини Горњи

Милановац.

Бдсута. У турским пописима село се изричито не помиње, а

није уверљиво Аличићево домишљање да би се на њега могло

односити име Љубачова из 1525 (14:442). Звало се у средњем веку

и Врањево. А сада се један потесу селу зове Врањево, где је био и

манастир, чији се остаци и сада виде, а посвећен је Св. Гргуру.

Село Босуту налазимо у Првом устанку у Ломиној кнежини, а до

1947. у саставу качерског среза. Прва школа отворена је 1912, а

први учитељ је био богослов Лазар Радосављевић из Белановице,

коме ће то село бити парохија до његове пензије. Село данас

припада општини Аранђеловац.

Бранчић(и). Први пут се помињу 1476 (14:44), као село са 14

домова. У Првом устанку налази се у кнежини војводе Ломе. До

1947. је у качерском срезу, а сада се налази у општини Љиг. Школа

у селу постоји од 1950. године, а цркве нема.

Брезовица. Помиње се први пут 1523 (13:17), а затим 1559/60,

као „други назив“ села Брнарево, са 11 домова (16:32) и 1572

(16,247), као Брезова, „други назив Горња Брезовица”, забележена

је и „послије 1528. године“ (13:237). Село нема ни школу ни цркву

и једино је село у Качеру које нема ни заселака. Припада општини

Горњи Милановац.
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Варнице. Од 1955. Варнице су посебно село, а дотле су биле

саставни део Трудеља. У Првом устанку припадало је Ломиној

кнежини. Школу има од 1955, а цркве нема. Сада село Варнице

припада општини Горњи Милановац.

Војковци. У средњем веку помиње се у свим пописима, сем у

оном из 1476, под називима Михајловац, Михаљевац, Михољевац

(14.372-373 291; 15:236) и Војесава (15:236, 16:40 2591 и било је

насељено власима. И сада се у селуједан ороним и један пространи

потес називају Мијаиловац. Село нема ни школу ни цркву. У

Првом устанку је у кнежини војводе Ломе, до 1947. године је у

Качерском срезу, а сада припада општини Топола.

Гукош(и). Не помиње се у средњем веку, неко време, крајем

19. века, село је припадало Ваљевском округу, а у качерском срезу

је до 1947. године. Село нема ни школу ни цркву. Становништво

је већином староседелачко и већина слави Св. Ђорђа.

Гуришевци. Село се не помиње у средњем веку. Још у 18. веку

је у качерској кнежини, а у Првом устанкује у власти војводе Ломе.

До 1947. је у качерском срезу. Село нема ни школу ни цркву, а

данас припада општини Топола.

Давидовица. Не помиње се у документима из средњег века. У

Првом устанку је у кнежини војводе Ломе, а у качерском срезу је

од 1947. године. Сада припада општини Горњи Милановац. На

своме атару село нема ни школу ни цркву.

Дtiћи. У турским средњовековним пописима село се не

помиње, а на његовом терену налазе се остаци манастира Св.

Јована из 13. века. У Првом устанку је у кнежини војводе Ломе и

све до 1947. је у качерском срезу. Школу има од Првог светског

рата, сада припада општини Љиг. Његово је становништво

углавном староседелачко.

Дöњи Бањани. Први пут се помиње 1835. године. Нема га у

турским катастарским пописима у средњем веку. У качерском је

срезу све до 1947. године. Нема ни школу ни цркву. Припада

општини Љиг.

Драгољ. Село се први пут помиње 1525. године као Преторина

(14:445), али и то треба прихватити једино под условом да томе

запису одговара данашњи драгољски заселак Претурица. Није, с
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друге стране, јасно како Аличић повезује Драгоље (за које се у

попису наводи да „припада Пожеги“) са данашњим селом „Драгољ

код Белановице“ (15:196). У селу постоји школа из друге половине

19. века. Село нема цркву. Из Драгољаје родом и у њему је у Првом

устанку столовао качерски кнез војвода Арсеније Лома. На међи

Драгоља и Живковаца била је школа 1827. године у воденици зета

војводе Ломе Перише Ракића. Учитељ је био из Срема, а звао се

Јован Марковић (2:3). Село Драгољ припада општини Горњи

Милановац.

Заграђе. По предању, село се зове Заграђе зато што је окру

жено, („заграђено”) брдима са свих страна, али ће бити мање

спорно да име долази отуд што се село простире испод утврђеног

града Острвице, тј. „за градом”. Под именом Заграђе село се први

пут помиње 1476 (12:180) кад има 15 домова. У Првом устанку је у

кнежини војводе Лома, а до 1947. је у качерском срезу. Црква у

селу је из 1870. године. Прва школа је отворена пред Први светски

рат. Припада општини Горњи Милановац.

Живковци. Под овим именом село се не помиње у средњове

ковним пописима, али би се са њим можда могли повезати називи

Оздрпанци, Озрманци (14:445; 13:213 260). Две несигурне поје

диности, међутим, могле би и на то упутити, а од њих прва се тиче

чињенице да су Живковци ПОПИсани Одмах после Блатовчице

(Калањеваца?) и Преторине (Драгоља?). Друга је исто тако ус

ловна: у поименичном попису влаха из 1528 (15:213) налазимо

неколико истих имена и у каснијем дефтеру („послије 1528”), а

међу њима, као примићур, првије уписан Јован, син Живка (15:260)

и можда неће бити неоснована претпоставка да су Живковци

добили име управо према том свом катунском старешини. Жив

ковци имају школу од 1932, а подигао ју је политичар и историчар

Живан Живановић, иначе и сам Живковчанин, у селу нема цркве.

Припадало је кнежини војводе Ломе, од 1941. до 1947. било је у

качерском срезу, а сада је у општини Љиг.

Иванбвци. Под данашњим именом, Ивановци се први пут по

мињу 1516. године кад имају 10 домова, колико и 12 година касније,

када су пописани као Ивановићи (14439, 15:215). Ивановци су при

падали качерској кнежини војводе Ломе, а до 1947. били су у са
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ставу качерског среза. Школа је у селу отворена 1932. Сада припада

општини Љиг. У овом селу рођен је књижевник Милован Даној

лић, који је 2000. године као своју задужбину подигао малу цркву.

Јармендвци. Први пут се помињу 1476. као Јармазовци (са 25

домова), 1525. као Јармазовац (са 66 домова), а тек „послије 1528”

као „Јарменовци, други назив Јармазовац” (са 26 домова) (14:25

288369, 15:235); каснији су записи Јарменовце, Јарменовци и „Мари

новци, други назив Јармановци”, а једном и Пармезовац (16:19250;

14:311).“ У Првом устанку село је у кнежини војводе Ломе, а све

до 1947. било је у качерском срезу. Прва школа основана је 1813, a

црква је из 1859-65. Сада село припада општини Топола.

Калањевци. Село се први пут помињеу „поименичном попису

влаха” 1528. године као Блатовчица, а Бељановац у попису

„послије 1528. године” (14:212264). Будући да је други запис „могуће

читати и као Милановце и Калановац, биће неспорно да се ту

заиста ради о истом насељу, тј. о Калањевцима, а то потврђује и

чињеница да се у обама пописима појављује више истих имена

(Петpe/Петри, син Радула, примићур, Јован, син Радула, Радеља

/ Радоља, син Степка, Радован, син Цветка), Године 1830. село

има цркву, школа је основана 1932, а читаоницу је село добило

1881. На атару овог села 1904. године формирана је варошица

Белановица. Калањевци спадају у највећа качерска насеља. Село

је било у кнежини војводе Ломе, а до 1947. у качерском срезу. Сада

припада општини Љиг.

Köзељ. Помиње се први пут 1525(?), са 12 домова (14:439), а

касније у још само два пописа: 1528 (са 7 домова) и „послије 1528”

(са 8 домова) (15:210259). Од тог времена, па све до Првогустанка,

седиште је качерске жупе. После Ломине погибије опет је

средиште среза, односно кнежине. Село има школу, а нема цркву.

Припада општини Љиг.

“ А. Лома вели да се у основи ове речи налази старо словенско име

Jap(o)мер и да је према њему „Јарменовци дисимиловано од Јармеровци (тако

треба читати турске записе из ХVI века уместо Јармазовци, како чита Аличић,

допуштајући и сам у напомени читање руместо з: у арапском писму су ова два

слова веома слична једно другом)” (9:164).
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Крива Река. Добило је име по кривудавој речици која протиче

кроз село. Не помиње се у документима у средњем веку. У селу

нема ни школе ни цркве. У Ломиној је кнежини у Првом устанку,

до 1947. је у качерском срезу, а сад припада општини Горњи

Милановац.

Лалинци. У средњем веку, у турским катастарским списима,

село се не помиње. Село нема цркву, а школа је из 1932. године. У

Првом устанку је у кнежини војводе Ломе, а у качерском срезу је

до 1947. Сада припада општини Љиг.

Липље. Средњовековни записи о Липљу нису извесни: име

Липа помиње се први пут 1525 (14433), а Липе 1528. и „послије

1528“ (15:111-112 272), али није сигурно да се ти помени заиста

односе на наше данашње село. У Првом устанку Липље је у

Ломиној кнежини и до 1947. било је у качерском срезу. Становници

су већином досељени са Косова пре устанка. Село има школу од

1910, а нема цркву, данас припада општини Љиг,

Љиг. Ово место је 1919. године проглашено варошицом на

атару села Гукоша и, донекле, Бранчића. Имеје добило по речици

Љиг, на чијој се источној страни простире. Од 1947. место је

средиште среза. Сада је средиште општине. Школа је основана

1914. као љишко-гукошка. Црква је подигнута пред Други светски

рат. До Другог светског рата Љиг је имао око 500 житеља. Не

помиње се у средњовековним турским пописима.

Манојлбвци. Село је у турским изворима први пут забележено

као Маниловац 1476 (са 10 домова), а у попису из 1516. као Ману

ловац (са 9 домова, од којих 3 муслиманска) (14:234297). У каснијим

пописима село се не помиње, вероватно зато што је раја из њега

прогнана или исламизована. У Првом устанку је у кнежини војводе

Ломе, а до 1947. је у качерском срезу. Село нема ни школу ни цркву,

а данас припада општини Топола.

Мдравци. Село се не помиње у турским средњовековним

изворима (1559/60. забележеноје село истог имена у ужичком крају

(16:140 339). У Моравцима манастир је постојао још у средњем

веку, школу имају од 1788. године, а данашња црква је из половине

19. века. Село је познато и по знаменитом Хаџи-Ђери. До 1947.

било је у качерском срезу, а сада је у општини Љиг. У Моравцима

је рођен и први аутор ових прилога.
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Мутањ. Први пут се помиње 1559/60. као Мутањи, а 1572.

као Мутани (14:23 237). У Првом устанку је у кнежини војводе

Ломе, а до 1947. је у качерском срезу. Сада је у општини Горњи

Милановац, нема цркву ни школу.

Пдљанице. Под именом Пољане јавља се први пут 1525

(14:441). У Првом устанку је у кнежини војводе Ломе и све до 1947.

године било је у качерском срезу. Село нема цркву, а школа је

отворена између два светска рата.

Рељинци. По предању, до Косовског боја село се звало Ракова,

а после боја, по јунаку мештанину Рељи, добило је име Рељинци.

У писаним изворима село се први пут помиње 1525. под именом

Хрељинци (са седам кућа), у попису из 1528. забележено је као

Хренац, а у ономе „послије 1528” као Мрљеница, а да је у питању

исто село, сведочи и податак да се нека имена становника срећу у

свим пописима (14:408; 15:210 299). У Првом устанку је у кнежини

војводе Ломе, до 1947. је у качерском срезу. Село сада припада

општини Горњи Милановац.

Рудник (варошица). Веома старо насеље, посебно рударско

место још из римског периода, па кроз цео средњи век. Место има

школу, а у току је градња цркве. О Руднику се писало у многим

публикацијама. Место је дуго било с(р)едиште Рудничке нахије и

округа, као и качерског среза до 1941. године. Данас припада

општини Горњи Милановац. Рудник је био први утврђени град који

су устаници ослободили у пролеће 1804. године, па се отуда устанак

ширио на све стране. Старо градско насеље налазило се источно

од садашњег, на извору реке Јасенице.

Рудник (село). Велико и пространо село. Раскрсница је путева,

а висови планине Рудник припадају селу Руднику. То су Цвијићев

врх (Велики Штурaц) и Мали Штурaц. По целом селу су рударске

јаме, а рударења има и сада. Село има око 160 домова. Нема цркву.

Школа је у варошици Рудник.

Трудељ. По предању, село је добило име по томе што је

„проклета Јерина гонила све трудне жене из села да носе камење

и уграђују га у утврђену Острвицу”. Помени у средњовековним

турским пописима нису експлицитни: први пут се помиње 1525.

године као Тврдин (са 2 куће), три године касније као Тврдићи (са
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1 кућом) (14:441; 15:216). Да се та два записа односе на исто село,

показују иста имена која се у њима налазе, али није извесно да је

то село о коме овде говоримо (Аличић допушта могућност да се

Тврдин може односити на Трудељ, али Тврдиће везује за

„истоимено село код Пожеге” иако оно „припада Руднику”).

Школа у њему постоји од 1928. године, нема цркву, а сада припада

општини Горњи Милановац.

Угриновци. Први пут се у средњовековним турским записима

помињу 1525. године као Угриновац (15 домова), као и три године

касније (са 14 домова), а у попису „послије 1528“ као Угриновца

(са 15 домова) (14:411-412, 15:219 339). По народном предању, село

је добило име по логорима угарске војске, било је у качерској

кнежини војводе Ломе, а до 1947. у качерском срезу. Прва школа

отворена је 1922, село нема цркву. Данас је у општини Г.

Милановац.

Церова. Село се не помиње у документима из средњег века. У

Првомустанку је у кнежини војводе Ломе, а до 1947. је у качерском

срезу, нема ни школу ни цркву. Сада је у саставу општине Горњи

Милановац.

Шилдпај. Под овим именом село се помиње 1525, 1528. и

„послије 1528“, увек са по 10-15 породица (међу којима и више

муслиманских) (14:465, 15:218239). У Првом устанку село се налази

у кнежини војводе Ломе, а све до 1947. у качерском срезу. Село

има и школу и цркву (пре двадесетак година у школи је било 290

ђака, а сада само пет). Сада припада општини општини Горњи

Милановац.“

Штавица. У трима турским пописима из прве половине 16.

века (1525, 1528. и „послије 1528”) Штавица и њен данашњи

заселак Бождаревци пописани су као посебна села (124:440, 15:

211-212 274). У Првом устанку је у кнежини војводе Ломе, а до

1947. је у качерском срезу. Село је добило школу 1932, а цркву

1997. Сад припада опшини Љиг.

* „Име села Шилопај тешко је одвојити од — иначе етимолошки пробле

матичне и на словенском плану усамљене — шалотаи, шелопаи беспосличар”,

био би то изворно подругљив надимак становника села” (9:164).
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Шуци. У турским катастарским пописима село се, под именом

Шутци, помиње 1525 (са 6 домова), 1528(са поименичним пописом

влаха) и „послије 1528° (са 10 домова) (14:441; 15:72 212 263 441).“

Цркву је село имало још 1789. године, али је она почетком 19. века

премештена у Калањевце. Школу је добило 1932. Једно је од

најплоднијих качерских села. Сада припада општини Љиг.

Етници и ктетици

Овде се доносе, најчешће, само подаци о етницима и ктетицима

изведеним од истраживаних качерских села и само покоји узгредан

запис о одговарајућим облицима изведеним од назива појединих

заселака.“

Белановица: Белановчанин-ани, Беланбвчанка — беландвачки

Берисава: Берисавац -авци, Берисавка — берисавачки

Бољковци: Бољковчанин-ани, Бољковчанка — бољкдвачки

Босута: Бдсућанин-ани, Бдсућанка — бдсутски

Бранчићи: Бранчићанин-ани, Бранчићанка — бранчићки

Брезовица: Брезовчанин-ани, Брезовчанка — брезовички

Варнице: Варничанин-ани, Варничанка — варнички

Војковци: Војковчанин-ани, Војковчанка — војкдвачки

Гукоши. Гукошанин-ани, Гукошанка — гукошки

* У попису из 1476. помиње се и село Шутица (са 22 дома), као и у попису

1525 (са 26 домова) (14:111414), али се чини да се ти записи не односе на исто

село и на то указују макар две појединости: године 1525. Шутци и Шутица

пописани су посебно и показује се да друго село има много више домова од

првог, у трима пописима Шутаца, с друге стране, налази се више истих имена,

али се ниједно од њих не појављује у попису Шутице. Брдо Шутица (472) између

Букуље и Вагана, удаљено од Шутаца петнаестак километара, налази се ван

граница данашњег Качера (13740, 10а:212).

* У вези са тим занимљиво је нагласити да се етници и ктетици изведени

од имена заселака срећу врло ретко и место њих обичне су различите

предлошке конструкције (из Широковца, из Претурице, из Лаза, са Блата, са

Звезде, али не *Широковчанин, "Лажанин, “Блаћанин и сл.). За ту појединост

ми не видимо објашњење.
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Гуришевци. Гуришевчанин, Гуришевчанка — гуришевачки

Давидовица:Давидовац/Давидбвчанин, Давидовка-давиддвачки

Дићи. Дићанин-ани, Дићанка — дићки

Доњи Бањани: Бањанац, Бањанка — бањански

Драгољ, Драгољац, Драгољка — драгољски

Дрењина: Дрењинац -нци, Дрењанка — дрењински

Заграђе: Заграђанин-ани, Заграђанка — заграћки

Живковци: Живковчанин-ани, Живковчанка — живкдвачки

Ивановци: Иванбвчанин-ани, Иванбвчанка — ивандвачки

Japменовци:Јарменовчанин-ани, Јарменовчанка —јарменовачки

Калањевци: Калањевчанин-ани, Калањевчанка — калањевачки

Козељ. Козељац, Козељка — козељски

Крива Река: Криворечанин-ани, Криворечанка — кривдречки

Лалинци: Лалинчанин-ани, Лалинчанка — лалиначки

Липље:Липљанац (ретко:Липљанин),Липљанка — липљански

Љиг. Љижанин, Љижанка — љtiuики

Манојловци: Манојлбвчанин-ани, Манојлбвчанка-манојлдвачки

Моравци: Моравчанин-ани, Моравчанка — моравачки

Мутањ, Мутањац, Мутањка (пеј. Мутањкуша) —мутањски

Пољанице: Пољанчанин -ани, Пољанчанка — пољаначки

Рељинци: Рељинчанин-ани, Рељинчанка — рељиначки

Рудник: Рудничанин-ани, Рудничанка — руднички

Трудељ. Трудељац, Трудељка — трудељски

Угриновци. Угриновчанин-ани, Угриновчанка —угриндвачки

Церова: Церовац -öвци, Цердвка (пеј. Цердкуша) — церовачки

Шилопај: Шилдпајац -ајци, Шилдпајка — шилдпајски

Штавица: Штавичанин-ани, Штавичанка — штавички

Шуци: Шучанин-ани, Шучанка — шутачки

ж

Систематско сабирање ономастичке грађе из качерског краја,

по налогу Одбора за ономастику САНУ и уз његову материјалну

подршку, започео је Миодраг Јаћимовић 1992. и теренска истра

живања обавио током следећих неколико година. Сва грађа која

је за то време сабрана предата је Одбору, у облику типизираних

свезака, и сада се налази у његовој опсежној ономастичкој
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картотеци. Главнину те грађе аутор је касније публиковао у својој

књизи Качер — предели и људи (Ваљево, 1997), а овде се она доноси

у знатно допуњеном облику“ и преуређена у складу са захтевима

иницијатора и организатора ономастичких истраживања у Србији

које су уобличили акад. Павле Ивић, председник, и др Светозар

Стијовић, научни секретар Одбора за ономастику.

Пред истраживачем се тако, у складу са захтевима Одбора,

Нашло неколико задатака различитог опсега:

1) побележити све макро- и микротопониме из качерскога

краја,

2) пописати све патрониме, секундарна презимена и све по

родичне надимке,

3) из сваког петог села побележити све антропониме, тј. сва

лична имена и личне надимке и, узгред,

4) пописати из сваког места што више зоонимијских података.

Као Качерац по рођењу и човек који је о качерским темама

написао много књига, МЈ је свакако био најпогоднија личност за

испитивања којих се прихватио и треба рећи да је прва два задатка

обавио у оној мери која се у сличним пословима може сматрати

оптималном, тј. побележио је све топонимијске и патронимијске

чињенице које су му бројни информатори саопштили. Када је,

међутим, истраживање завршено и уобличена почетна верзија

рукописа, показало се да је качерска микротопонимија прилично

оскудна будући да су се на релативно великим просторима могли

бележити само најмаркантнија узвишења (планине, планинске

косе, брда, шумски комплекси), већи хидроними и пространији

„потеси”, тј. макротопоними, а у њиховим оквирима тек ретки

називи за мање земљишне облике, тј. микротопониме. Та је

појединост код ДП-а изазвала малу недоумицу, али су његове

касније личне провере (посебно уЖивковцима, Драгољу,Трудељу

и Козељу) донеле тек покоји топонимијски детаљ којега није било

“Допуне се своде највише на касније исписе из писаних извора, пре свих

из расправа Дробњаковића (1), Р. Каиновић (7а) Мишковића (10), Павловића

[11] и Ракића (13), као и из неколико књига М. Јаћимовића (3 4 5 6), али и на

покоји нови запис, највише из шире околине Белановице, који се нашао у

ауторским теренским бележницама.
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у записима МЈ-а, а сличне је резултате дало и сравњивање његове

грађе са подацима које је из босутске топонимије раније публи

ковала Р. Каиновић (7а).“ На тај начин показало се да је сумња

коју је изнео ДП заснована, уствари, на његовим „ономастичким

искуствима” из друкчијих, доминантно карстних, области нашега

језичког простора, а да је по репертоару своје микротопонимије

Качер много ближи нашим равничарским зонама (Војводини, на

пример).

Лична имена и надимке МЈ бележио је, међутим, мање систе

матично ослањајући се на то да се тим проблемима делимично

бавио и раније (4),“ а бележење зоонима започето је у време када

су теренски послови већ били донекле одмакли и зато је разумљиво

што су они и нешто оскуднији него што су могли бити да су у

истраживачке задатке укључени на самом почетку посла и да је

њиховом бележењу посвећено више пажње и времена. Да би се,

због свега тога, употпунио репертоар личних имена, она су

бележена накнадно, и систематичније, и током 2000. и 2001. године

у више качерских места: на Руднику, у Гукошу/Дићу, Моравцима

и у селима око Белановице, а и у прилогу Р. Каиновић о онома

стици Босуте нашао се шири списак личних имена и надимака (7а).

У регистар личних имена, уз све то, укључена су и она која је МЈ

исписао из црквених матичних књига за период од 1836. до 1856. и

од 1903. до 1926 (Драгољ, Босута, Трудељ, Живковци, Шуци,

Калањевци и Белановица) (6:189-198), а додата су им и имена

исписана из турских средњовековних катастарских списа (1415

16), особито из Рудника (6:179—188).

Један сегмент качерског именослова остао је детаљније

неистражен, а тиче се статуса двoсложниххипокористичних обра

зовања, посебно оних мушког рода типа Јово, Раде. Пре почетка

7. Аутори морају признати да су ту малу расправу „открили” у тренутку

када је уобличавање рукописа већ било пред завршетком.

“ Та је имена МЈ касније укључио и у књигу Качер: предели и људи, као

посебно поглавље под насловом Лична имена две качерске парохије: од 1836.

до 1856. и од 1903. до 1926 (6:189-198). Томе поглављу претходило је и оно под

насловом Лична имена у Качеру у ХV и ХVI веку стр. 179-188, исписана из

средњовековних турских пописа које је превео и за штампу приредио Аличић

(141516).
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теренских истраживања та појединост остала је недовољно нагла

шена и она се у записима МЈ-а нашла тек спорадично, а аутори су

њеног значаја постали свесни тек кад се показало да преко Качера

прелази изоморф Јова -ě/Јово-а са којим се удружује и придевско

образовање Јован / Јовов, Тај се пропуст касније није могао

„поправити” и једино што се могло учинити свело се на покушај

да се распоред поменутог изоморфа утврди макар апрокси

мативно. Накнадна истраживања показала су, притом, да образац

Јово -a / Јовов допире до леве обале Живковачке реке и изнад

леве обале Качера окреће према Љигу и, према нашим садашњим

увидима, томе типу припадају Босута, Драгољ, Трудељ и Козељ,

Јова-e /Јовин редовно је у Живковцима (уз десну страну Живко

вачке реке), Калањевцима (са Белановицом), Шуцима, Пољани

цама, Ивановцима, Бранчићу, Гукошу и Дићу, а даљу границу

између појава о којима је реч нисмо могли прецизније утврдити.

Сдруге стране, хип. Раде -а /Радов (тако и Бане, Дуле, Ђоле, Миле,

Шане) карактеристичан је за качерску област у целини, а то по

тврђују и подаци Р. Каиновић из Босуте. У њеној грађи, наиме,

нашло се неколико десетина Хипокористика М. и Ж. рода и ми смо

их у овај рукопис укључили у целини, пре свега зато што се њима

углавном потврђују и модели по којима се изводе имена о којима

говоримо, али и неки други који се у нашој грађи нису нашли (нпр.

Драгица : Драга, Драгица : Драгиња) (7a:164-165).

Треба, на крају, рећи да је основу уводног поглавља и све

регистре ономастичке грађе у полазној верзији припремио МЈ

према упутствима ДП-а, док је све допуне и проверу података из

штампаних извора, као и научну и техничку апаратуру рукописа,

припремио сам ДПР и тиме расправи дао дефинитиван облик.“

* ДП већ двадесетак година летње месеце проводи у Белановици и за то

време сабрао је обимну грађу за речник качерскога говора и објавио преглед

основних карактеристика говора те зоне (Напомене о говору Качера. — Зборник

Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1999, ХLII, 383-394).

“ Једини сегмент грађе у чије се проверавање ДП није упуштао односи се

на регистар средњовековних личних имена и она се доносе у оном облику у

којем их је приредио МЈ на основу својих ранијих исписа (6:179-188), а уз све

податке који су накнадно унесени означен је и њихов извор.
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ТОПОНИМИЈА

Аврамовићи зас (Бљ)

Агалуци раван“ (Зг) (10б:178)

Ада њива око које плави река њ (ЖУ)

Азна изв п (Рс); „извор Лучиног потока, где су Турци Србе

вешали” (10а:314)

Ајдучица изв (Бе)

Аксентијевићи зас (Бљ)

Алемпијевићи зас (Д), в. Веселићи

Алуга па (Мт.)

Амбарина бдлш (У), изв (Рљ) (13:824), бд пт изв (Гр); поток,

десна притока Јасенице“ (10а:324)

Амбарпиште бд (П), њ (Бc)

Аметовача њ (Рљ)

Аниште ш л (У)

Антовићи зас (Шл)

Ар, — Радишића њл (Kз)

Ардардвача њл (Мт.)

Арсенијевићи зас (Ж), њл (Бр), в. Ивовићи зас (Шт)

Асеновацл шпт (Гр)

Атар, Сеоски - зас (Др—15) (13:803)

Бабинац -пнца пш ш изв (М)

Баван, - Köјића бв (Шт),- Мајсторовића бв (Шт),- Петровића

њ (Шт), Бавани пт (Ш)

Бајинац -инца њ изв (У), “поток, лева притока Јасенице“

(10а:323]

Бакићи зас (Рc)

Бакча, — Марковића пс (Ј)

Балан Балана шпт (Kз)

Бандера бд (У Кз), Код Бандере пш ш (У)

Бања пт, лева притока Јарменовачке реке“ (1:4) лш (J), ш

(Гр)

Бањани, Доњи — c (ДБ) [10б:190 — границе)
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Бара л њ (Т), изв (Кр), њ (Лп), ш (Шт), бг (Рс), Бељошина

бара (Т-Kз) (10б:183), — Божића изв, - Димитријевића, Ђурића -

(М), Живанина -жв (Л), рв (Л), Жута -заспт (КР), Игрутиновића

— бр (Шл), Илинчина — бр (П), Јанкова — бр (Л), Јованчина - изв,

(Т), Лелечка - њ (Ж), Лескова - (Ж)(10б:270), Љотића - пс (К),

Мамутова - шл изв (Ш), пс (Kз), бд (К), Попова - њ (Шт), Слана

- изв (Вр Бз), Трсковита — пс (Лп), Ћајина - њл (Рљ) Црна - л

(Д), Шокоњина - изв (Ж), Баре њ (Д М), зр (З), пс (К Рс П), л

(Бр), Васине - изв (Ж) Влајине - л (Б); — за Кељом изв (Мт)

Барака -аке, Томина — пс (Т)

Баретина, Комненовића - њ (Бc)

Барице л вћ (Шт), изв (Ж)

Барјактарица изв (Шл), глава Грнчарици“, Барјактаруша

*чесма на Триповцу” (10б:251), в. Чесма Барјактаровића

Барбвњача изв (Т)

Баруштина жв (В)

Батињевац“поток, лева притока Бољковачке реке“ (10а:324)

Баштина пл (Ж)

Башчина пс (Дв)

Беглуци бд (Рc)

Беговице зас (Гр)

Беговиште пт пc (Вр), дc (Бc), л њ (Ш)

Бедрика пс (Дв)

Бездан Бездана изв (ДБ), po (Pc), Бездан „по свој прилици

рударски ходник у који се озго улазило (10a:223]

Белановица вш рч (Б); „речица која извире испод брда

Стражаре” (10а:329)

Белица њл (Бл)

Бељевине пс њ (Ж), в. Ражиште

Берберовача изв (Рc)

Бердићи зас (Т)

Берисава зас пт (Б), "десна притока Качера, граница између

Шутаца и Калањеваца“ (10а:330)

* Нејасно је да ли се на Берисаву, данашњи заселак Белановице, односи

помен села Берисалица, које „припада Руднику“, у поименичном попису влаха

Смедеревског санџака 1528. године (15:214).
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Бернаја поток, лева притока Трудељске реке“ (10а:330)“

Беч бд пс њ (К), брдо испод којег извире Медевац (10а:329]

Бибовача пс (Дв)

Блажићи зас (Kз)

Блата зас (Рс), Блата „брдо на развођу Јасенице и Поточана“

[10а:240).

Блатине пс сд (Рc)

Блатуша изв (Гр) (13:792)

Близан -ăна изв (ТРљ)

Близанци бр (Вр), Близанци изв (Рљ) (10б:1781, брдо на

„Водолучној међи“ Качера и Брезовице“ (10а:215)

Бдбија бд (Kз)

Бдблија зас бд (Г), Боблија дугачки брег“, „званјош и Лисине“,

на левој обали Драгобиљске реке, њ (11:838), бд (Л) (11:833);

Бöблије њл ш (Т)

Бобдвик-ика рч (Бc), зас (10) (11:800)

Бдббшка бд (K)

Богдановача л (Пл)

Боговица бд (Ј-М)

Бдгојевићи зас (Т)

Божданчевац -евца пт (М.Бр), ш (Д)

Бождаревац -евца дc (Шт), поток“ (Шт) (10б:181), "десна

притока Брезовице“ (Рљ)(10а:324), “поток, лева притока Качера”

(Бр) (10а:331), поток“ (ДБ) (10б:190)“

Божинац -инца пт (Ж)

Бољковци с (Бљ)

Борићи,Прлови - ш (Pc)

Бдстаниште дc (М), п(Рс), Бостаниште “раван“ (М) [10б:177)

* Преносимо овде Мишковићевзапис, с напоменомда су нам информатори

у Трудељу рекли да знају само за поток под именом Бунаја (в.). Немамо

објашњење за ту несагласност, али нам се вероватном чини могућност да је

Мишковић, током припреме рукописа за штампу, погрешно прочитао свој

теренски запис.

* Бождаровци су данас заселак Штавице, а у трима турским пописима из

прве половине 16. века (1525, 1528. и „послије 1528”) пописивани су као посебно

село, у различитим ликовима: Бождаровац, Бождаровци, Пождаревци (14:440,

15:211-212 274).



28 Миодраг Јаћимовић — Драгољуб Петровић

Бдсута с (Бc) (10б:181—182 — границе), Велика - рч, „са два

главна изворна крака: десни долази од планине Венчаца, а леви

испод Клокотича, и састају се на крагујевачком атару” (10а:328),

Мала - рч „долази испод Клокотича и цела припада рудничком

округу“ (Бc —В) (1. c.)

Бдсутица пт (Бc) (7a:160)

Боца њ (К), пс (Ш), па (Ж)

Бошкаћ -āћа изв пт пc (Ш) *.

Брајиновац-бвца изв (Т), Брајиновци (11:805)

Брајиндвка изв (Гр)

Брана њ (Лп), Лазарева — пс (Kз), Мирића — пс (К), На Брани

њ (Лп), Под бранбм пс (И)

Бранчићи с (Бр) (10б.195 — границе)

Братенци бд ш л њ (Т), Братинце, Братинци бд (13:805),

Братенци / Братинци (Т-У)(10а:215, 10б:183 191)

Брданце бг (Ш)

Брдаруша бг (П)

Брдо пс (Ш), зас бд г (Ж), бд (Рљx2), зас (ТВр), Адамовића -

(Љ), Aџића — (Ц Шл), Благојевића - (Ж), Богићевића - (Шл),

Бошанско-л ш (Т), Велико – (У ШтKз БcРв Рc), Мт, в. Рапшинци,

Вéндино — (Шл), Виторово - (Шт), Вуловића — пс (Дв), Вучетића

— (Ре), Гигића - (Ш), Г6рње - (Ж Др), Гукошко - изв (Г),

Даниловића — (3), Дебело — (Т ЦВ К Дв), развође Оњега и

Качера" (Ж) (13:809), Добросављево - (Ж), Дубово - (Ш),

Дудовачко (Лп-Ш) „на међи са Дудовицом“ (10б:180 195), Дујића

— (Бр), Дукино — (У), Думаџино - (К),Ђорђево — (Ш), Ђунисијевића

- (КР),Ђурино — (ДДБ), Ерино — (Бљ), Жупаново — (Ц), Јелића -

(П), Јовишино — (ДБ), Jóчовића - (З), Качерско — (Б), Ковачевића

— (Л), Kóјово — (Рв), Кокошиње - (Ш), Комарчево - (Ш), Крстића

— (J), Кршевито — (Лп), Крушевито брдо (Л) (13:819), Лекино —

(Ш), Лепосавино — (Ш), Лукића - (Bр), Малбвчево (Мандића) —

(п), Марковића — (РС), Матовића - (КР), Миленковића - (РС),

Милетића — (Ц), Мишовића - (Рс), Николића - (Ш), Нинковића -

(Д), Oкругло— (МрИ), Павлово - (Лп), Павлучића - (в. Церовита

глава) (Ж), Пашино — (Ж), Перишино — (Др), Петровића - (Ж).

Пинџино — (Др). Пријеко брдо (Л) (10а:190 248), Пуришића - (Бр),
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Радојево — (Ш), Páковића - (Мт — Ц), Репино - зас (Л), Сајића - (Г

К), Симића - зас (8) (Ј, Мр), Средње - (Вр), Срејино - (Ш), Суво

(B), Ћајино - (Bр, З), Филиповића — (П), Цветковића - (Мр),

Цветково – (У), Чокарино — (Г), Чолаково — (П), Шкодрића брдо

“голо брдо“ (Д) (13:11), Шумадинско - (Мт), За брдом њ (Л), Под

Перишиним брдом дc (Др), На брду њ (Л), л њ (Kз); Брдо на

Блатима (Р) (13:784); Брда зас (У), Брда зас (4)(Kз).

Брег пс (Ж), њ (Kз), Гвозден - бд (Рљ), Ђуковића - (Кр),Жути

- бд (Д Л), Заграћки - (З), Кочински - (Д), Кратки - (B),

Мартиновића - (Г), Милбшевића - (Л), Брегови бг (КР), Бријег,

Чеков бријег (Р) (10б:173)

Брежине пл (Рc)

Брежје зас (Вр)

Бреза сд (К), Брезе пс (Ж)

Брезак -āка пс њ (Др)

Брезице л (Шт)

Брезовица с (Бз); p (РЗ K) зас (З — 34) (13:784, 822, 830)“

Брекиње бд (614) (13:740), Брекиња/Брекиње (10а:211; 10б:184

226 276)

Брест л (Kз), Код бреста псл њ (Шт)

Брестова пс (Мр), њл (Лп), изв (И), “речица, десна притока

Љига” (Мр-Лп-Пљ), Велика -, Мала – (10a318; 10б:180 193 193

318), Брестово изв пт (Мр)

Брестовац-бвца пс (Мт.)

Бријег в. Брег

Бријестови ш (Бљ)

Брбд, Широки -л њ (ДБ)

Бубан Бубана изв (Лп-Мр-П Дв), Петровића - изв (Мр),

Радивојчића - изв (Лп)

Бубањ Бубња изв (3)

Бубања изв (Др), пт (К), изв x2 (Бљ), изв (Шт КУ), пт (Др);

Јевђића – изв (Шт), Kóјића - изв (Шт)

* Брезовица је река која извире на западној страни В. Штурца и занимљива

је по томе што се у литератури бележи под различитим именима: “Заграђска“,

Угриновачка“, “Штавичка”, “Дићска”, “Гукошка“, „на саставу свом са ЉИГОм”

зове се “Петаковац (10б:196), а на војним картама означена је као Драгобиљ.
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Бубњача в (K)

Буква, Сама ш л њ (Д), Код букве изв (J), ч (3), Bôда под

буквом изв (Л), Букве изв (Рљ); У буквама x2 изв (Рc), њ (Лп)

Буковац поток, десна притока Плочника“ (10а:322)

Буковача бд изв (Бљ)

Буковижа (?) “поток, десна притока Букуље „близу уласка у

руднички округ“ (10а:329]

Буковача зас (Бљ), плећати брег” зас (30) (13:831)

Букдвита пт (Ж)

Букуља р(Бc)

Бунаја бд (571) (13:740, 805) птш (Т)

Бунар -ăра, Велики - изв (Ж), Глишића - изв (Ж), Градски -

пс (Љ), Драгин - (Рв), Дујића - изв (Бр), Животин - (Рв), Жиков

(Рв), Јаковљевића - (Ж), Лукића - изв (Ж), Масени - (Бр), Мијатов

- изв (Лп), Миленкићев — (Б), Недељковића - изв (Ж), Никића -

(Рв), Павлучића - изв (Ж), Пековачки - (Pc) Петровића - изв (Ж),

Петронијевића - (Ж), Прежбв - изв (Рс), Радовановића — (Рв),

Радовића - изв (Ж), Раковића - изв (Ж), Хајдучки- изв (К), Цвејин

- изв (Ж), Чедин - изв (Ж)

Бунарић -ића изв (К), Влајин - изв (Ж), Бунарићи изв пс (Рc)

Бунишаве / Буњишаве ш пс (И)“

Бурдељи, Цигански -, код Пећина, до 1880. живели Цигани, а

тада прешли у Страгаре (Јасеница) и Босуту (1:11)

Бучавац -āвца ш (B)

Бучије пс (Мр)

Бучје извш (У), ш (Бр), изв (К Шт), ш (Лп), изв х2 (Дв), ш

(ДБ Бс КРД), бг (Г), њ л (Т)

Бучовац-бвца пт (Вр), ш (Бc)

Бушићи зас (И)

* Можда некад заселак Ивановаца, забележен у попису „послије 1528"

као „село Бајчево, други назив Бунечево, припада Рудничкој Морави” (15:259).

Осим знатне гласовне сличности између назива, на то би указивала и чињеница

да је село пописано уз Пољан(ицje (?), Козељ, Озрманце (Живковце?) и

Преторину (Драгољ2). Из рум. bun < лат. bonus “добар”, из којега је изведено и

„хибридно лично име Буни-слав, Буниша карактеристично за средњовековне

влахе на подручју старе српске државе” (9:166).
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Ваган Вагана бд (Ж)

Варнице с (Вр)

Вардшица зас (ЈУ Шт), пс (Бљ), засдс (Шл)

Васовачал (Шл)

Васовићи зас (Бљ З)

Ведрпште пл (3)

Величковци бд (Гр), Величковци (Чивутани — 730) (13:741);

Под Величковцима зас (Гр— 12) (13792)

Венац бд пcл (Kз)

Вербићи зас (Бљ), в. Рељићи

Веселиновићи зас (Ж)

Веселић зас (Д), в. Алемпијевићи

Весићи зас (И)

Весковац-бвца (Мт)

Вигњица зас (Г)

Вигњиште пс (И Вр)

Büдан Видана изв (Ж)“

Büдачевица бг њ (3), бд (Вр)

Büднице г (Г)

Видојевићи зас (Шл)

Вијуљ -уљаг бд шпс (Рс), бд (Вр), Виуљ „брдо“ (Р) (10a:220;

10б:173)

Büкриште пс (Ц)

Виноград, Божбв - (Pc), Живкин - (Pc), Милића - (Рв), Ћорбв

- (Шл), Виногради бд шл (Kз), пс (Дв), Томића — пс (Ш)

Виноградина ш (Рљ), њш (Ж), пс (Др)

Виноградић -ића пс (П), ш (Вр)

Вар, Врли - изв (ДБ), бд (ИТ Kз Бc)

Вас Виса плзас (18) њ (Бc), бд (У-Т-Kз М), плш вћ (Бљ),

*брдо на развођу Бољковачке реке и Брезовице“ (10a:257), Илин

чића – (У), Миличића - (КР), Прлински - (Рс), Трудељски вис бд

(Т— Kз) (13:808), в. Обешењак, Под Висом пс (И), изв (Кр), На

Вису пс (И), изв (KP)

* Архаична творбена формација са значењем „извор, издан” (9:163),

сачувана је у говору Качера и у лексеми виглед прозорчић на бочном пот

кровном зиду куће“.
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Висока пл (З)

Витлиште бд (Ц) (13:827)

Вићовац-бвца њ (Мт)

Вишеревац -евца ч (И), Вишеровац изв (13:816)

Вишњица пл (З), Вишњице ш (13:822)

Böда Воде, Антонијева вода извор потока Сланца из Про

струге“ (Л) (10а:324), Бела вода извор Чвортановца“ (Бљ) (13:831),

Вучија — (Бљ) поток, лева притока Беле воде (10а:324), Гроб

љанска - изв (Ж), Грујичина - изв (Kз), Дина вода поток (P),

Дишина - изв (Л), Добра - изв пт (ЖВ Л ГРc), Дундина - изв (B),

Зевалова - изв (Т), Јанина - изв пт (Л), Јелина - изв пт (Т), Јованова

- изв (Бљ), Калуђерска - изв (Т), Кисела - изв (К), Лазарева - изв

(К), Лазина - x3 изв пт (Л Бљ), "десна притока Сланца” (Бљ)

(10а:324), Лековита вода изв (K) (13:811), Ломића - изв (ш),

Магарећа - изв поток, лева притока Јарменовачке реке“ (Ј) (1:4),

Мáтина - изв (Kз), Матића - изв (B), Мијаиловића - изв (B),

Микинчева - изв (Т), Милина - изв (Т), Обрадова - изв (Мт),

Павлова - изв (Ш), Пајина - изв (Т), Парандилова - изв (Т),

Петрова - изв (Ш), Пиздина вода извор (Р) (10б:173), Ранкова -

изв (Ш), Ристина - изв (Ш), Студена - изв (Гр), Тикомирова — изв

(Kз), Хајдучка - изв (Г), Царева - извпс (Т), поток, десна притока

Трудељске реке“ (Т-Kз) [10а:330, 10б:183), Цвејова — изв (Т),

Чалакова - изв (Т), Џодина - изв (Т), - из дола изв (Бљ), — под

глдгом изв (Л), - под Липетом изв (У), Вода под Голупцем (КР)

(13:830), Вода у Берисави (К) (13:811), Вода у Дакову долу (КР)

(13.829), Вода у Дубрави (Л) (13:833), — између Осретка изв (J),

Böде, Добре - изв (Рљ)

Воденица, Адамовића - (Бр Рљ), Аксентијевића — (Бљ x2),

Алемпијевића - (Д) в. Нинковића, Андрићева — (П), Аџића — (Ц),

Бакића — (РС), Беговића - (Гр), Белаџина — (Бљ), Бердића - (Т),

Богдановића — (3), Богојевића - (Т), Борисављевића — (3),

Боришина - (Гр), Бошкова - (К), Будова — (Ре), Вељина - (Т),

Вербића - (Бљ), Видојевића - (Вр), Вуловића - (Дв), Гајића - (Лп),

Гушића - (М), Дамњанова — (3), Даниловића – (У Рљ), Дачбвчева

— (П), Димитријевића - (Ј), Дмитровића – (У Т), Добросављева -

(3), Драгина - (Т), Драгољубова - (Т), Драшковића — (Бз), Ђблова
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- (Рс), Ђунисијевића - (КР), Ђурђевића - (Kз), Ђурића — (М),

Жабина - (Т), Живановића - (Т), Чамџина-Живановића – (Т),

Живкова — (3), Жике Малога - (J), Жингова — (Бе), Ивановића /

Шкодрића - (Дв), Ивановића - (Вр), Илића - (Бр), Јанићева -

(Т), Јанкова — (П), Јаћимовића - (Др), Митова / Јевтића — (Ц),

Јевтића - (Лп), Јелесијева - (Вр), Јовановића — (БеKз), Jóвичића

- (ГД), Јокина — (J), Караулићева — (РС), Кићунова - (Kз),

Ковачевића - (Л), Козина - (ТВ), Kóјића - (Шт), Комненића —

(Бc), Компировића — (Бc), Köнђина - (П), Костадиновића - (Мт),

Костића - (ДБ), Крстића - (Ј Шл), Кртичина — (Бљ), Лазарева в

(Kз), Лазаревића / Матића - (Т), Лецова — (РС), Ликића — (Ц),

Лукића - (ЖБз), Љубова — (Рс), Мајброва — (Т), Максимовића -

(Мт), Малбвчева — (П), Мандићева - (П), Марјановића - (Дв Бљ),

Маркова / Живановићева - (Т), Марковића — (Ц), Марковића /

Шијачка - (Т), Матијева - (Kз), Матића / Лазаревића - (Т),

Мацановића - (Kз), Мачкова - (КП), Миладинова — (3), Милевина

- (Бc), Милетића - (Мт), Миливојевића — (J), Милића — (Рљ Рс

x2), Миличића - (КР), Миловановића – (У), Милосављева - (Kз),

Милошевића (Л), Милункина / Милошева - (Рс), Милутинова -

(3), Миљковића - (Гр), Минића - (П), Мирића - (К), Јевтића /

Митова — (Ц), Митровића — (Рљ), Недељковића - (Бљ), Недића -

(У), Недовића — (Рс), Ненадовића — (J), Никблчића - (И),

Обреновића - (БЗ РсЗ), OcTojина — (3), Остојићева - (Вр), Павла

Шéнга - (Kз), Павлова - (Т), Павловића - (Лп Шл), Пајића - (И),

Пантића - (Бљ Рљ Л), Парандилова - (Т), Пејовића — (БЗ З),

Перишића - (Др), Персатовића - (Шт), Петковића - (Л), Петрића

- (ДБ), Петровића - (Мт), Пицукина - (КТ), Поломска — (Бљ),

Полугина — (РС), Поповића - (Бе Г), Поцова - (Мт), Пргина – (У),

Превислављева - (КР), Радаковића - (Бр), Раденкова — (3),

Радивојевића - (J), Радојева - (Pc), Радојичина - (Pc), Радојкова -

(З Kз), Радомирова — (Kз), Рајкова — (РС), Раковића - (Ж), Рачићева

— (Т), Рашића — (3), Рашова — (Гр), Рељића — (Бљ), Ристића - (М),

Pöгоњина – (У), Родољубова - (КР), Рупчина - (М), Савића - (J),

Савковића - (ЛЗ), Сајића - (Г), Сандића - (ЛДБ), Сеоска — (И

Kз), Симића - (Гр), Соћина - (К), Спасојевића - (Г), Станојева -

(3), Стевова - (Т), Стојадиновића - (J), Стражевића - (М),
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Тóдовића - (Шл), Тодоровића - (Шл), Тошина - (М), Тришића -

(З), Тумбашића - (J), Ћбсбвчева - (J), Ћуранова — (J), Урошева -

(Pc), Царевића — (Ц), Цинцарева - (Kз), Чамџина — (Т), Чергова -

(М), Чолића - (Т), Шешковића - (Рљ), Шијачка - (Т), Шкодрића

- (Дв).

Воденичина њ (Рљ)

Вддица изв (УБз ЛДр БрKз), Вддица Блашковића изв (Бљ),

у Мотици (КР) (13:830), Вддице њ вћ (Бр), извизнад Врућака, „жива

вода на највишој висини у Рудничкој планини“ (13:794), пт „десна

притока Јарменовачке реке“ (1:4) (J), пт (Бр), пс (Ш), изв (Бc)

Вдзнак -ика пс (Л), ћ (Т)

Војводина / Вдјводине зас изв (3), Војводина раван између

Босуте и Брезовице“ (10б:178)

Војкбвци с (B) (10б:176 — границе)

Војчановица л њ (Рљ), поток, десна притока Давидовице“

(10а:323) -

Вдјчиновица изв (Дв)

Вöтњак пс (Дв), Горњи - ш (У), Доњи - ш (У), Петронијев -

л (Ж); Böтњаци, - Караулића пс (Рв), Воћњак Пантића пс (Бљ),

- Сарачевића пс (Бљ)

Вотњачина лш (Бр), вћњ (Т), ш (Бљ)

Вотњачић -ића пс (К)

Врановац -öвца бд (Бc), бд зас (19) њ (13:800—801), брдо на

развођу Босуте и Раслове“ (10a:254), изворишни ток Криве реке

(10а:322)

Врановица бд ш (КР-Бљ) (13:831)

Врањевац "гранични поток“ (П-Ш) (13:813, 814)

Врањевача пт пс (П-Ш)

Врањево пс (Бc), стариманастир (13:801), старо име Босуте

(11:9)

Вратнице Јанковића пс (К)

Вратолдмија пт (Бc), Вртоломина поток, лева притока

Босуте“ (10а:328)

Врба Гинина пс (Шт)

Врбак -āкал њ (KP)

Врбљак -āка њл (Т)
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Врбовац-бвца изв птш (П-Ш)

Врелине -ина пс (Ш), Врелине њ (К) (13:812)

Врело изв (ШЛ Kз К), Максимова врела изв (Pc)

Врéћовац-бвца изв (Ж)

Врлаја бд њ (И. Kз); "поток“ (Бc) (10б:181); брдо на развођу

Качера и Козељице“ (10a:240), Под Врлајом изв (И)

Врбце пл (ДБ), Вроце бд (ДБ) (13:836)

Врпоље п(Лп), њл (Л)

Врстице пс (И)

Врт пт (Бр)

Вртине изв (Рљ)

Вртиште ш пш (Т)

Вртоломина в. Вратоломија, Вртолдмија пт (Бc) (7a:161)

Врућци изв један од потока од којих настаје Јарменовачка

река“ (Ј) (1:3)

Врх брдо“ (Ј-М) (10a:175-176), Панчићев - пл (Pc), Црни - бд

(Р —977) (13:741), ш (1:4)

Вујовача бг шл њ (П)

Вуковица псл (Ш)

Вуково пс ш (З)

Вуловача пс (Дв)

Вучак -āка пт (ЈМ В), Вучак / Вучијак поток, лева притока

Јасенице“ (10a:254 314, 10б:173 177225 243)

Вучевци њ (Бљ)

Гај Гаја бд пcш (Шт), ш (Мр), п(Лп), пс (И), бд (К), л (Бљ), пс

(Ж), л њ (КР), пс (B), шпш (ДБ Kз), Гајеви пcш пт (П), зас (24) ш

пш г (Ј) (1:4, 7)

Гајић -ића изв њ ш пт (Ж)

Гајићи зас (И)

Гарнице I, II пт изв (В)

Гвозденовача пс (Ш)

Гéмовац-бвца њ шпт (Шт); изв пт (Лп) (13:819), “десна притока

Брестове” (М-Л) (10а:318, 10б:195)

* Ракићев запис сведочи о томе да се вокално р раније чувало у позицији

испред вокала, вероватно као “Врбце.
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Глава, Церовита - бд (Ж)

Главица бд (ЖБcДр И ТМУ B-Ј Рс), л (Д), Адамовића - ш

њбд (Бр), Бранчићка - бд (Бр — 322) (13740, 820), Букова — пс (B),

Васова — (РС), Весића - (Л), Дићка - бд (Бр—Д-ДБ), Ђуровића -

бд (Л), Мечија главица бд (З) (13:821) / Мечова - пл (З), Мило

шевића - бд (Л), Обла - шлбд (Л КЗ), Петковића – бд (Л), Равна

- бд изв (Шт), Радојичића - бд (Бр), Руда главица (Шт)(10б:189),

Савина главица (10б:174-176), Спасојевића - бд ш њ (Бр), Церова

ш (Мт — КР) (13:830)

Главичурак-рка бд пс (Бр)

Главчић -ића бд (Бр)

Глишићи зас (Бc)

Глобарица бд (Др)

Глдг пс (Ж)

Глдговица бд (КБ-Ж)

Глуваћ -āћа извх2 пт (Ш)

Голубац -пца бд (УДБ КРШтKз), њш (Бљ), Велики - шл њ

(Шт), Мали-лш (Шт), развође Бољковачке и Угриновачке реке,

Угриновачки Голубац, Штавички Голубац (13:740, 741, 830)

Гдра, Градска - бд изв (Т), Грајска гдра (З Вр), Градска гора

(K-З — 700) Под Гордмпс (И) (13740, 805, 821)

Гдреш Гореша бд изв пт (Бр)

Горичка к зр (З) (13:822)

Горчица вћ (Рљ)

Грабље ш (Др), изв пт (З), ш (Ж)

Грабовац-бвца пт (Шт)

Градина њ (И), дc (Шт), њ (Вр), Велика - њ (Бр), Горња - њ

(Бљ), Збљина - њ ш (Ш), Јекина — пс (Kз), Караџина — ш л (Бљ),

Милутинова — ш (К), Пантовића - њл (Kз), Томића - сд (Ш)

Градинчинал њ (У), ч (Pc), изв (З), пс (Ж), Градинчине, Ликове

- пс (Kз)

Градови зас (Рс), остаци града“ на једној коси Великог

Штурца, помиње се 1312. године (1:6)

Граница сд (Бр), л (Др), Границе гл (Рљ)

Граовиштешл њ (Мт), Горње /Доње —лњ (Мт), в. Гровиште.

Грачица изв пт (Рљ—3), рч (Дв), притока Давидовачке реке

f11:14)
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Грбић -ића пс (K)

Гргур остаци старог манастира” (13:801)

Греда, Медевачка — пс (К), зас (Ж)

Гредина ш (Ц)

Грeдица бд (К), ш (Ж), Гредице бг (Ж)

Грковача пс (П)

Грла, - Јанковића њ (Бр)

Грм, вћ њ (Рљ), Катин - сд (Рс), Лазин - л (Б), Мулин - пл

(Др), Грмови ш бг (Рс), дc (П), ш (Др), ш (Бз)

Грнчарица зас изврч (Дв-Шл);“ Грнчарица = Шилопајска река

(13:827)

Грдб, Бабин - изв пс (Т), Бацића — пс (Љ), Бућин — бг (Рс),

Грчки — пс бд (Бc) Калуђерски - пс (Ј), Káћин — пс (Ј), Ломбв - пс

(Рc), Мамин - л изв (Kз), Маријанов гроб (Р) (10б:173), в.

Маријанац, Марин — пс (Ј), Ракића — пс (Рс), Тодоров - пс (Др),

Чичин - бг (Рс), Гробови бд (Ш) [10б:273)

Грдбић-ића Детињи - бд (Вр)

Грдбље Адамовића - г. (Рљ), Берисавачко - г (К), Бојовића -

г (КР), Бошанско гробље бд (Т)(10а:215, 10б:183), Бошњанско бг

(13:806), Вујичино — пс (Ц), Глишовића - г (Бз), Грчко гробље бд

(Бc-В) [10б:176 181) Дамњановића - г (Рљ), Доброшевачко - г

(Kз), Дражића - г (Ш), Ђорђевића - г (Мт), Звезданскб - г (Рc),

Ивковића - г (Рс), Јекино - г.(Kз), Јеремића - г.(Рљ), Јеринића - г

(Ш), Јовановића - (Д), Jóксимовића – (У), Kóјића - г. (Шт),

Костадиновића - (Г), Липовачко - (Г), Лукића - (Бз), Марјановића

— г (Бз), Маџарско - г пс (Ш КРШл Б З Др ТЛп И Бр Рв У),

Миличића - г.(КР), Миловановића - г (Рљ), Милошевића - г (KP),

Недића - бд (У Шт), Никића — пс (Рв), Обреновића - г. (Бз),

Пауновића - г (Бз), Перџово - г (Шл), Петрића - г (ДБ), Полугино

- г (Мт), Páнђића -г (Kз), Páшића - г (Рљ), Савића - г (Шл),

Салашко - г. (Pc), Симеуновића - (Вр), Старо - г (Др), Стефано

вића — пс (Дв), Црквенб - г (Ј), Чивутско гробље (Г) (13:792),

Гровиште њ (М) (13:826)

Грдзничавица ш њ (Бр), бд изв (Бр З)

* У турским пописима 1528. и „послије 1528" забележена као Грчарица,

Грнчарица „баштина” у Шилопају (15:218 339).
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Грот ч (3) (13:822)

Гувно, Бакарно — пс (Ј), Бакарно гувно остаци од некаквих

подрума и зидина“ (13:795)

Гукош(и) с (Г) (10б:196 — границе)

Гумништа лш (Kз), Гувниште ш, Гувништа пт (13:807-808)

Гуњице бд (Т) [10б:183)

Гуришевци с (Гр) (10б:175-176 — границе)

Гуџабд (Ј-В), пс (Рc)

Гушава изв (Р) (10a:223]

Давидовац -öвца пт (Kз)

Давидовица с (Дв) (10б:185 — границе); Давидовица = Дави

довачка река (10а:322)

Даговићи пс (Рc)

Дарданели њ (Бз)

Дачевина изв (КР)

Двдpиште зр (Ј)“

Дебељак -āка дc (П); Дебељак коса“ (10б:180)

Део, Јеличин - бд (Гр-B), Јеличин део (600) (13:741), Под

Јеличиним делом зас (Гр—9) (13:793);“Делови ш (J)

Десивојевићи зас (К)

Деспотовица пт (Рс), в. Рудничка река (13:784)

Дивљака ш изв (Бљ)

Димитријевићи зас (Ж)

Дићи с (Д) (10б:196 — границе)

До ш (Бљ), Велики — пс (Рc), Даков - до изв (КР), Доков - до

(КР), Ивковића - л ш бг (Рс), Крушков - лш (У), Мали — пс (Рc),

Милинов до “поток“ (10б:181), Станин - дc (J), Ћирков - л (Гр);

Долови бд (Гр-Ј), Долови “поток“ (Ј) (10б175)

Добдкаш -āша изв пт (Л) (13:819), в. Дубокаш

Ддбраковац-бвца дcпт (Ц)

“ „Раван између Бање и Ћиркова дола, а опасао га Горњи Крш као град, а

Доњи је Крш испод Дворишта, поред реке. Двориште било пијаца, кад је у

Japменовачкој реци била варош, и кад је Звезда била обдeлaвана“ (10б:175).

“Реч део сачувала је овде старо значење вододелница“ и у тој зони налази

се развође из јеђу моравског и колубарског слива.
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Добриловац -öвца зас изв x2 (13:813), пт (Ш), Миљчин - л њ

(ш)“

Ддброковац -öвца изв пт (Мт — Ц), зас (Ц — 24) (13:825-827)

Добрдшевац -евца зас (КЗ), пс (П)

Долина -ине пс (B), њ (Бљ), пт (З), Долине вш ш пш (Т), л ш

(Гр)

Доља њ (Лп)

Ддљача изв (Kз), л (Л БcД), Јеремића - њ (Бc), Стаменина -

л (Бc)

Дом, Код дома сд (Г)

Достанушањ (Л)

Дöћенч (3),Доћен десни извор Драгуша исподЋајиног брда“

(10а:322)

Драгићевача њ (Л)

Драгмирац в. ДрагоМИрац

Драгобиљр (Д Г БљЗ Шт ДБ У Рљ), Драгобиље рч (Дв)

Драгобиљица рч (3)

Драгољс (Др) (10б.182 — границе)

Драгдљица изврч "притока Раслове“ (Др) (13:802),Драгољица

(Драгољуша) лева притока Раслове“ (Др-Бc) (10а:328,10б:181182)

Драгомирац -рца пт ш л њ (Kз-Т), ДрагМирац поток, лева

притока Трудељске реке“ (Т-Kз)(10а:330, 10б:183)

Драгуш -уша изв пт (3), извор у Острвици“ (13:822)

Дреновача л њ бд (Рљ — З)

Дрендвик-ика ш (Kз)

Дрењак -њка бд (М), бд (3), Дрењак к ш (М) (13:796), брдо на

развођу Јасенице и Поточана” (P-3)(10а:240, 10б:173 177)

Дрење л пс (Рс), бГ (Рс)

Дрењина зас (Ж—17) (13:810)

Дрéњовача бг (З)

Дријенови поток, лева притока Криве реке? (КР) (10а:322;

10б:186)

Дрме поток, лева притока Криве реке? (КР) (10а:322)

Дубље бд (Лп)

* У попису 1523. забележена „мезра Добреловци у Островици“ (15:20).
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Дубока, Д-Л -оци, пц (Ж), пт З), пт (З Др-Т.)

Дубдкаш -āша изв пт (Лп — П), в. Добокаш

Дубоко пт (Т. КЗ), “граница између Драгоља и Дрењине“

(Др—Ж), в. Дубоки поток, Дубоки - ш (Kз) (13:808)

Дубрава шл (ДБ), зас (Л В), њл (Бљ); Дубраве изв пт (В)

(13:798)

Дудинац -инца бг (БcДр)

Дудић -ића бд (Л), њ (ДБ)

Дужница њ (И), Дужнице пс (Мр)

Дуловац-бвца ч (Pc), в. Коначка чесма

Дуљница њ (Ж), њ (Бз)

Думачал (Мт), пл (Ж)

Дундовача изв (Ј—Гр-Pc), Дундовача брдо и један од потока

од којих настаје Јарменовачка река (1:3, 13:794), Малач (Гр)

Дуње бг (K)

Ђеремина извш л (Бр)

Ђеремчина изв (Ш)

Ђериз њ (Бр)

Ђбрђевача л њ (Бc)

Ђорђевићи (в. Живановићи) зас (Лп), зас (З П)

Ђорђилуша њл (У)

Ђурђевићи зас (Гр)

Ђурђевица пс (Бз)

Ђуревица пс бгл (Рc) (13740,784)

Ђурићелијеш пт (ЈМ); уп. Калуђерски поток

Ђутуpица пс (Бc)

Ждребак -āка изв (Т)

Ждребетин коса“ (Бљ—Л) (10а:324, 10б:187190)

Ждрело брдо, коса (Р) (10б.173)

Жеравац -авца пт зас (Гр)

Живановићи (Ђорђевићи) зас (Т)

Живковци -аца с (Ж)(10б:179-180 — границе)

Жилавица пс (Ј), Жилавица брдо“ (Ј-Гр) (10б:173 176)

Жир, Сађени бд пс (Ј)
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Жрмњеви шл (Kз)

Жуњевац -евца њ (Л)

Жућак -āка изв бг (Бз), бг (3)

Забел | Забео бд пс г (В), Забели л (Бљ), Забео бд (Гр— 600)

(13:792), Забељ брдо на развођу Поточана и Војковачке реке”

(10а:254, 10б:176267)

Забела пт (Пс)

Забран в (Дв), пс (П), ш (Д), Алемпијевића — пс (Д), Веселића

- ш (Д), Дуњића — бг г (K), Kóјића - ш (Шт), Kóјбв - пс (Рв),

Обреновића - ш (Б3), Радојев — пс (Рc), Савковића — пс (Шл),

Симића - ш (Мр), Стари - изв пс (Т), Ћбров – пс (Шл), Црквени -

бд (Бр Мр), Џамбов - пс (Шл), Забрани, Томовића — пш (Рс)

Забранчина шл њ (Л)

Забранчић -ића ш (Шт), изв (Бљ), пс (И)

Забрница брдо“ (Шл) (10б:184)

Завлака дc (Kз) ш њ (13:808)

Заграђе с (З — 78) (13:822, 10б:177-178 границе)

Закинац -инца бд (Лп)

Закопина пс (Ш)

Залужје пс (Бр)

Запис бд (Гр), пс сд (Ж), Аврамовића - сд (Бљ), Аксентијевића

- сд (Бљ), Алексића - сд (Шл), Аџића - сд (Шл), Бојовића - сд

(KP), Васића - сд (Мт), Васовића - сд (З), Видојевића - сд (Шл),

Вуловића - сд (Дв), Глишовића - сд (Бз З), Дудилов - сд (Ц),

Ђбковића - сд (З), Ђунисијевића - сд (КР), Ивановића - сд (Дв),

Јаковљевића - x2 cд (Мт), Јовановића - сд (Дв), Каровића - сд

(Бљ), Káтин - сд (Рс), Kóјића - сд (Шт), Лазовића - сд (Шл),

Ликића - сд (Ц), Љубанов - сд (Ц), Мајсторовића - сд (Шт),

Марјановића - сд (Дв), Марковића - сд (Ш), Милинков - сд (Ц),

Миловановића - сд (У), Милошевића - сд (КР), Недељковића -

cд (Бљ), Недића - сд (У), Николића - сд (Мт), Обреновића - сд

(3), Оташевића - сд (Шл), Павловића - сд (Бљ Шл), Пантића - сд

(Бљ), Петровића - сд (Шт), Поповића - сд (Ш), Радовановића - x3

(Дв У), Радојичића - сд (У), Раковића - сд (Ц), Рељића - сд (Бљ),

Савића - сд (Шл), Савковића - сд (Шл), Сарачевића - сд (Шл),
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Сретеновића - сд (КР), Стевановића - сд (Дв), Тодоровића - сд

(Бљ), Томића - сд (Ш),Töшића - сд (Мт),Ћирин - сд (К), Школски

- сд (У), Штуловића - сд (Мт), Запис код грббља (Кр), Запис у

Јаблановима (Гр);

Запчаре изв пт (K)

Заседа, Принципова заседа бд (З) (10б:178)

Засека л њ (Мр)

Заселак, - Köстића дc (Бc)

Збеговац поток, десна притока Јарменовачке реке“ (1:4)

Збегови пс (Мр)

Збеговиште пс (П), ш (Т), Велико - бд (J), Мало - бд (J);

"узвишење испод Црног врха“ (1:794)

Звезда бд (Рс ЈГ — 850), зас (Pc), Велика = Гуришевачка -

(Гр), Рудничка — (Ј) (13:792,794)

Звекара шл (Г), пт (Шт)

Зеленика њ (Шт)

Зелениковац-бвца бг зас (Бc)

Земља Земље, Црвена — рв (Ж)

Зидина -ине пс (Ж)

Зимаја Код Зимајел (Рс)

Зимњача ш (Бљ)

Златарица пт (Мт), пс пт зас (Рс — 26) (13:784-786), “лева

притока Јарменовачке реке“ (1:4)

Злокуће зас у басену Плужевиначког потока (Р) (10a:221300

Злочница рч, притока Јасенице (Р) (10а:217)

Змајевац-вцањ пшизв (У), зp (3), изв (Бљ), извор Војковачке

реке пт (B), изв бдсд (Б-К), извлш (Г)

Змијиница изв (Kз)

Змијињак бг (З), Змињак бд (Рљ), пс зас (Дв)

Здвљак -āка ш (У), пт пс (ЦМт), ш (К), ш (КР) (13:830)

Ивановци с (И) [10б:194-195 — границе)

Иве њ (Вр)

Ивље, њ (Лп)

Игрутиновићи зас (Шл)

Извор Извора, Аврамовића - (Бљ), Аксентијевића - (Бљ),

Аксовића – (5љ), Алапавловића - (Bр), Алексића - (Бр 8).
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Алемпијевића - (Бр), Андријин - (Kз Рс), Андрића - (Т),

Антонијевића - (Вр), Антоњевића - (Kз), Арсенијевића - (Бр),

Аџића - (Шл), Балтачки - (Т), Башкаловића - (КЗ), Белића —

(Шт), Благојевића - (Ж), Богданов - (М), Богдановића — (Бе),

Богдин - (B), Богојевића - (Т), Борисављев - (Kз), Бранисављев

- (Г), Братеначки - (Т), Брацин - (И), Брестовачки - (Мт),

Бугарски — (Бљ), Будин - (Љ), Бурдин - (П), Бушића - (И),

Василијевића - (Гр), Васовића - (Бљ), Вељића - (Шт), Весића -

x2 (B), Виторов - (И), Влајбв - (Т), Bôjбв - (Мт), Врановачки -

(KP), Врлајски - (Kз), Вујичића - (М), Вуловића - (Дв), Вучетића

— (Рe x4), Глишића - (Бc), Глишовића — (Бз), Данбјлића - (И),

Извор Данојловића (13:816), Димитријевића - (Бљ), Дмитровића

- (КР), Драгољубов - (Шт), Дукића - (Д), Дућовића - (Шт),

Душанбв - (Т), Ђоковића - (ДвУ),Ђбрђевића – (У Бc), Ђуковића

- (КР), Ђурића - (М), Еровића - (Бљ), Живановића - (Др),

Жикарин - (Kз), Жуљин - (Шт), Жупанбв - (И), Зембин - (П),

Иванков извор (13.819), Иванковчев - (Лп), Ивковића - (Г И Д),

Илића - (М),Јаковљевића - (Мт),Јанковића - (Шт Бр), Јевтића -

(ЦИ), Јелића - (П), Јованов - (Kз),Јовановића - (БcВр), Јовичића

- Ш), Jóксића - (Гр), Јосиповића - (Др), Јулчин - (Др), Камаљевића

- (Др), Камарин - (Рљ), Каменити - (В), Кандића — (Рљ),

Караулића — (Ре), Каровића — (Бљ), Kéчин - (Лп), Ковачевића -

(Kз), Kóјића - (Шт), Којички - (Ш) (13:813), Kóмненов - (И),

Köстића - (ДБ Бc), Крстановића - (Др), Крстића — (И Шл), в.

Марјанов, Куновачки - (Мт), Лазарев - (Дв), Лазаревића - (Т),

Лазаричин - (Шт), Лазбв - (Kз), Лазовића - (Шл), Лаудановића -

(Бл), Лекин - (МП), Ликомиров - (П), Липетски - (Kз), Лисински

/ Цигански - (Бљ) Ломића / Ломски - (Др), Љубанов - (Ц), Љуби

војев - (Шт), Мајдански - (Шт), Мајсторовића - (Шт), Макси

мовића - (Рљ), Мандића — (П), Марјанов - (Шл), в. Крстића -,

Марјановића — (И КР), Маркићевића - (J), Марковића - (ШУМт

Д), Матића — (J Kз Т В), Матовића — (Бљ КР), Мијаиловића -

(Шл), Мијатовића - (К), Микаилов - (Рљ), Миладиновића - (Гр),

Милановића - (B), Милéвин - (Вр), Милетића — (ЦМт), Милића

— (ш), Милићевића — (Љ), Милованов - (Мт х2), Миловановића -

(У), Милојев - (Шл), Милојкбв — (3), Милошев - (Бз), Милоше
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вића - (В КР), Милунов - (Мт), Мићов - (Pc), Мићовића — (Бљ),

Недељковића - (Бљ), Несторовића - (Шт), Нешића - (Д), Николин

— (Ре), Николића - (Ш Шл), Новаков - (Т), Höвöв- (Др), Ножагин

- (П), Обрадов — (ИЛ), Обрадовића — (Бљ), Обреновића — (Бз),

Остојин - (Мт), Павловића -(ДБТ Бљ), Пајића - (И), Пантелића

- (Г), Пантића - (ШЛx2 Ц Гр Бљ), Пековића — (Ц), Перишин -

(М), Перовића - (B), Петрића - (ДБ), Петровића — (И), Пешића -

(И), Поломски - (Бљ), Превбјски - (Т), Радаковића - (До), Радо

вановића - (Бе), Радовића - (КР), Радбвчев - (Т), Радојев — (Бз),

Радојевића - (Гр), Радојичића - (Гр), Рајкбв - (Мт Рc), Рајковића

- (B x2), Рајкбвчев - (Др), Ракића - (Др), Раковића - (Мт),

Ранковића – (У В), Рашића — (Рљ), Péљића — (Бљ), Péновачки -

(Т), в. Бердића чесма, Ристића - (М), Ровинчев - (Бр), Росића -

(ЛпМ), Савин - (Т), Сарића - (Л), Светоликов - (Т), Симеуновића

- (Вр), Симића — (J), Симићевића - (Шт), Симуновића - (Лп),

Славков - (И), Славољубов - (Kз), Слободанбв - (И), Спасојев

(Ш), Сретеновића - (Гр КР), Станојкин - (Pc), Стари - (Бљ),

Старчевића - (Л), Стеванов - (Бз), Стевановића — (Бљ), Стоја

новића - (Kз), Стојића - (Бљ), Танасијев - (B), Ташков - (Pc),

Теовановића извор (Ш) (13:813), Теодоровића - (Лп), Терзића -

(И), Тикбв - (Шт), Тодоровића - (Бљ Шл), Томанин - (J), Томи

сављев - (Kз), Томића - (ДБ Ш Kз), Ћопбв - (Шт), Ћбсин - (Лп),

Филиповића - (П), Царевића — (Ц), Цигански — (Бљ), в. Лисински,

Чуљбв - (Т), Џановића - (Лп), Џокића - (Лп Kз), Штуловића -

(Мт х2 ЦР)

Изворац-рца изв (КМрЗ x2 P)

Изворчић -ића (Т)

Илићи зас (П Бљ)

Илпњача пс (Ш)

Исачица њ изв (J)

Јабланови пс сд (Гр),

Јабука поток“ (М) [10б:193), Црвена - бд (З)

Јабуковац-бвца изв (Мт.)

Јабучар -ăрал (У), Адамов - пс (РС), Момчилов - пс (Рв)

Јабучандо пт (Рљ)
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Јавдр бд (Рс), Јавор (895) (13:741)

Јаворићи изв (Рс)

Јавдpје бд (Ј Вр)

Јагњиле бГ (К), Јагњило пт (У), л (Ш), пл (Др), Јагњило изв

(K) (13:811), изв пт (КР) (13:830)

Јагодњак њ (Вр)

Јажје л (Ш)

Јаз Јаза пт (ДБ), њ ш (Рљ), пт (Д)

Јазавчине ш (Шт)

Јазатчареш (Ш)

Јазбина, Војводина - пт (Др), Јазбине ш (Вр)

Јаковљевићи зас (М)

Јалак,Попов - ш (Мт.)

Јандровац-бвца пт (J)

Јанинац њ (П)

Јанковац-бвца изв (Т)

Јанковача изв (Л)

Јаркови ш (Ц)

Јармендвци с (Ј) (10б.174 — границе)

Јаруга пс (Ш), Дубока — пс (К П), пт (Kз), Срнина — пс (Ш)

Јасен пс (К Ж), сд (К), Гужев — шл (Вр)

Јасенак -нка бдш (Бр)

Јасеница њ (Гр), p (Р—Гр-Ј—М), птч (3)

Јасеновац поток“ (Г-Бр) (1oб.195 196)

Јасење пс (ИЛУ), брдо испод којег извире Матијевац (Kз)

(10а:331) Суво бдш (Бљ), У Јасењу њ (Лп)

Јасик-ика гш л (ДБ) пт бд зас (Бр), њ (Др Кз), Више Јасика г

(Бc), Јасици брдо на развођу Бољковачке реке и Брезовице“

(Л-Шт-Бљ) (10a:257)

Јасике ш (Рљ), шл (К), ш (Бљ)

Јасиковац-бвца пт изв (Лп), бг засш (М), зас (Ш), изв (Шт), -

Поповића изв (Лп)

Јасиковача њ ш (Шт), брдо на развођу Бољковачке реке и

Брезовице“ (Шт-Бљ—У-Л) (10a:257)

Јастребовац- двца пт (Гу)

Јевтићи зас (3)
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Јевтовача зас изв пс (Ж)

Јевтуша изв (Бљ)

Јевушје пс (И)

Језава пт изв пс (И), пс (П)

Језербара бд изв (Ј-В)

Језерина изв (Б), изв пс (Вр)

Језеро њ (Рљ), пт швћ изв (Шт), пс изв (Ш), Боровњаково – њ

л (Ш), изв (К) (13:811), Јеремино – њл (Ш), Рајково - л (Ш); Језера

-ěpá пс (Ш)

Јела извдс (Т), Крња — бд изв (Т-Бc), бд (Др — 520) (13:740,802)

Јелав -āва њ (Гр), зас (Бр)

Јелашје пт (Т)

Јелдовиште пл (Ж)

Јеленац -нца бд (Шт), Велики - њ вћ бд (Шт), Мали бд (Шт)

Јелење пт (Бр), пс (И)

Јелет "брдо на развођу Брезовице и Бољковачке реке“ (11:10,

13:741); брдо“ (КР-Бљ)(10б:186187)

Јелићи зас (П)

Јеловац-бвца пс ш (У), шл (Т)

Јеремићи л (Бр)

Јеструша њ (Л)

Јечимина /Јечмина ш њ (П)

Јéшовача л (Рс)

Јовац Јовца изв пт (K)

Jöве изв (Ж)

Јовићевка ш њ (Лп)

Jдвичићи зас (ГД)

Јозовац-бвца изв пт (Б — К)

Jöксимовићи зас (К)

Јоксићи зас (Гр)

Јоксовача изв (Мт.)

Јордан -ăна изв (КР)

Jöсиповача њ (Л)

Јошовина п (КР)

Jдшар-арапс (П)

Jöшће изв пс (К), Јошје (13:811)
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Казанџиница изв пт (Мр), Казанџијница (13:817)

Калањевци -еваца с (К) (10б:178—179 — границе)

Калдрма пс (Рв)

Калем Калема пс (К), Калеми бг њ (Л), бд (З), Лазини - вћ

(Б); брдо на развођу Брезовице и Бољковачке реке (13:741, 833)

Калиманац -нца изв (J), Велики — / Мали – (10б:175)

Каловитице њл (Т)

Калдвито бд (Бљ)

Калуђерац-рца изв пт (B),“ ш (J), ш изв (М)

Калуђеровац потес, са остацима старе цркве“ (1:6), “поток

(B) (10б:176)

Камаљ -āља њ бд (К), л њ (П), бд (Мр), швћ (Рљ), ш (Г), њ вћ

(Шт), бд пс (Бр), пс (Ш), бд (ИТ); в. Турски кош, Ђурђевића - бд

(Гр), Ивановачки - пл (И), Лазовића пс (Шл), Моравачки /

Моравички камаљ (М) (13:740, 817) Оташевића бд (Шл), Шутачки

камаљ (Ш) (13:813)“

Камаљић -ића бг (Шт)

Камариште ш пс (Мт-Ц—Шл)

Камен поток“ (М) (10б:193), Бели - пс (К), Скраси камен (З)

(10б:178), „Скраси камен” (10a:239), Шупљи - бд (Kз)

Каменитица брдо“ (Г-Д)

Каменица “речица (Р) (10а:217)

Каменичица ш (ДБ)
|-

Камењак -āка пс (Др ЖВр),њ (Гр), па (Ц), Камењаци њл (Мт.)

Камењар к развође Грнчарице (Шилопајске реке) и Церо

вачке реке“ (13:827)

Камењача л њ (Ка)

Камењачић -ачића пш (Гр)

Камиташ -āша бг (Ш)

Каник / Каоник пт (Др); Каоник“поток,десна притока Качера?

(10а:329]

“ На Калуђерцу се налазе развалине старе цркве, „за коју народ каже да

је маџарска” (В) (13:799).

“ Камаљје у Качеру, неспорно, географски термин узвишење, мање брдо

у равници“. На то указује и М. Ракић: „Изгледа... да је ово име опште за

узвишења... која су јаче издвојена, више увучена у сеоски атар“ (13:742).
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Капија, Велика — пс (Ш), Мала — пс (Ш), Рудничка — пс (Рc),

Светозарева - шл (Шт), Сеоска — пс (К), Капије пс (Рc)

Каровача њ (Ж)

Каровићи зас (Бљ)

Касамовац -öвца бд (З), пс (Т)

Катра изв (Рс), Катре пт (Рв), Катра извор Златарице

(13:785), извор Живковачке реке“ (13:809)

Катран Катрана изв сд (Ж), извор у Средини Села“ (Ж)

(13:809)“

Катранџићи зас (Вр)

Каћинац -инца ш њ бд (J)

Качер -ера река по којој је област добила име, а настаје од

Островичке реке (Раслове) са Драгољицом (Драгољушом),

Велике и Мале Босуте и Букуље“ (10а:326-327)

Качмбрка ш (Рc)

Кезуњача њ ш (Бљ)

Кéља -ě бд (Мт), пс (Pc), зp (3), бд извш (Бз), Велика пл (3),

Мала пл (3), За Кéљöм пс, Над Кељом пс (Мт), Под Кељом пс

(Мт Бз)“

Küк Кика бг (Ш), бд (Бљ Т Др) Кикови бд (Т), Бољковачки

кик (13:831)

Киселица изв пт (Мр И Бр М)

Кисељачал (Бљ)

Кичер Весића бг (Л), Весића Кичер бд (13:833)

Клађа изв бд (Шт-У), л ш (Т), ш (Kз)

Кленовац-бвца пс (Ц)“

Клење л њ пс (Ш); Клење поток, лева притока Качера (Бр)

(10а:331)

“ Биће, вероватно, грешка и у интерпретацији информатора и у старом

Ракићевом запису, м. Катра — које је забележено као извор Живковачке реке“.

* Кеља је део планинског развођа између Велике Мораве и Колубаре, а

припадају му, „са средњом висином од 800m: Велика Кеља, Мала Кеља, Велико

Брдо (759), Суво Брдо и Клокотич (800)“ (13:739).

“Као село које „припада Руднику“, Кљеновацје забележен у више турских

пописа (14:378; 15:247, 16.31 146).
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Клик Клика бг (Б3), пс (Шл), Бољковачки клик брдо на

развођу Бољковачке реке и Чортановца“ (10a:249)

Клисура поток“ (Бљ) (10б:187); Клисура (Р), притока Груже

(10а:217)

Клокотич-отичабд (В-Бc)."

Клупица пс (К)

Кљештевица бд (ТУ-Рљ K-Ш) (13:805,813)

Кључ Кључа ш њ (Л Бр ЛпТ И Кз), Радаковића - њ (Бр),

Савића - њ (Бр), Сајића - њл (Д), Кључеви њл (Мр)

Кључине њ (Kз)

Кључић -ића њ (Лп)

Кнежевац -евца њ ш (Kз), Кнежевац поток, лева притока

Козељице“ (10а:331)

Кобилдвача бд (Ж), развође Оњега и Качера” (13:809)

Ковалук страна“ (Бc) (7a:161); Кованлук -анлука пс њ (Мр)

Ковачево бд (Рљ)

Ковачница пс (Рв), ш (Д)

Ковилица пл (Ц), заспл (Дв)

Ковиљача бд (K – Kз); "брдо (400) на развођу Качера и

Козељице“ (13:740)

Ковиљица бг (З), брдо на развођу Брезовице и Давидовачке

реке“ (11:11, 13:741, 822)

Козарица пс испод Марјанца” (Рc)

Козељ -éља с (Kз) (10б:183—184 — границе)

Козељица рч (И—Kз), лева притока Качера, доњи ток

Трудељске реке“ (10а:330)

Коздмбор -омбора пс (П)

Köјица зас (Ш)

Којићи зас (Шт), Којић крај на Риду” (Шт) (13:835), в. Сајићи

Колибе, Жагареве бд (Ј)

Колипчина пс (Ж)

Köло, Вилино - њ вћ бд (Бљ), в. Мијаиловац

* То брдо Мишковић увек бележи као Коклотич (Клокотич) брдо у

венцу од Штурца према Венчацу на развођу Мораве и Колубаре“ (10а:211 254,

10б:176)
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Колдвоз-двoзa пс (Ж), Колдвоз летњи пут кроз село“ (Бc)

(7a:161)

Кдлднија пс (Рв), зас (Др)

Комитдвача пс (Ш)

Компирача, Петрова - л (M)

Компирњак -āка изв (Бљ)

Конопљаци -ака њ (ДБ)

Коњевац -евца заспc (Ж), пл (З), као брдо на развођу Заграћке

реке и Драгуша, Коњевац је забележен и као Куњујевац (10б:178)

Коњевчица “поток који извире испод Коњевца” (Ж), уп. и

Диганкара

Кöпљар гш пс (Т)

Кдпривница зас (Рљ)

Корушац-шца бд (Бc-B-Pc)“

Köса Косе бд (Ж), пш (Рс), пл (Л), ш (ШТ), пс (Вр Рс), бг ш

(К), Вилипова - изв пс (Ј), Власната - бд (J), Глишова - ш (У),

Гола — дcпс (Шл), Гoричка — бд (3), Грмова - бд пс (К Вр),

Даничина -ш (Рс), Дивљачка - бгпш (М), Дуга - бд (Дв Бc),Ђури

чина — пс (Ј), Јевђина - (Бc) (7a:161) Јевтића - њш (Лп), Каменита

коса стрма страна” (1:4), Катранџића – бд (Вр), Кепина — дc (К),

Ковачева — пс (Врх2), Лукића - њ (Ж), Мачја - изв бд (J), Му

тањска — (З) (13:741, 822), Мраморита коса брдо изнад Остро

вице“ (З-В) [10а:327; 10б:176), Орашина коса брдо“ (10б:177),

Парипова —ш (Шт), Перкића - шл (Бc), Пећинска— пс (Ј), Прлин

ска коса (Р) (13:784), Равна — пс (Шл), Танка - пс (B), Теовачка

-пд (Вр), Трнова - бд (Т), Црквена - бр (К), Шибовита — пс (B),

Широка - плпс (Мт Бc), Kóсе пизв пт (З), На Косипс (Pc)

Köсица шпс (Вр РљЖД), Кдсице г (Рc)

Кдсовица изв (В)

Костадиновићи зас (Г)

Köстићи зас (Д), (ДБ — 15) (13:836)

Köтлине л (Л)

Köтрљ бд (Шт-Kз)

18 Корушац је „цео венац између Босуте, Трешњевице, Војковаца,

Japменоваца и Рудника. Ту спада и Коклотич, коса до Врановаца, Суво брдо и

Дебело брдо, затим северу до Главице и истоку до Стражевице“ (10a:254).
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Köш, Турски бд (Т), в. Камаљ

Кошариште њиве у Кљештевици” (Ш) (13:813)

Кошарнице ш (Kз)

Кошута бд ш (ДБ-ДЛ)

Крај, Горњи зас (В КР), пс (КР), Доњи зас (В Бр КР), пс (Ш)

Краљевицал (Рc) "брдо“ (10a:220)

Краљица брдо“ (Р) 10б:173

Крамови г ш њ (Ж)

Кратељ пc (И)

Крвавац -вца лпт (Лп)

Крекићи зас сд (Л)

Кремен зас бд (К)

Кречане њл (Мр), пс (И), ш (Рc)

Крњача в. Крња јела

Крњевац зас изв (П-Kз)

Крст бд (J)

Крћевац -евца њ (Лп)

Круглица л ш (Б), брдо“ (Бc) (7a:161)

Крупичишта пс (Вр)

Крупнпште ш (КР)

Крушик -ика пс (Ш)

Крушка пс (Бр ЖЛ ШГ Б), сд (Л ШГ Бp B), Гарашка — пс

(Ж), Попова — пс (K)

Крчевина њл (К ПЛп Бc Бр Дв У), пт (КР), Крчевине извл

(Рљ), зас (КР)

Крш бд пс (Мт Рc), изв пт (Рв), Горњи /Доњи — в. Двориште

(10б:175), Дамњанов - бг (Шт), Јаковљевића - пс (Мт), Мали - сд

пс (Рc)

Крштћ-ића пс (Шл)

Кукуружњачина изв (Т), в. Кукурузина чесма

Кулача поток, лева притока Стублине, изворног крака

Бољковачке реке“ (10а:324)

Куновац бвца сд (Мт); Куновац изв (13:836)

Куњујевац (З) в. Коњевац

Купушњак вћ пш (У)

Курјак бд (J)
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Кусања л ш (Лп)

Кусатак -тка њ (Бр)

Кућа, Гајића - л (Гр), Глуваћева - пл (Т), Дикачина — пс (Др),

Кецова — пс (К), Кошутића - сд (Рс), Лојова – њ (КР), Стара – њ

(КР Бљ ПДр), Штемпина — пс (Ш)

Кућерина њ ш (П); Кућерине пс (И Др У)

Лаз пш ш (Рс), зас (Мт), Лазови пс (Pc)

Лазаревац изв поток, лева притока Јарменовачке реке? (ГрPc)

Лазаревићи / Матићи зас (Т)

Лазаринал ш (У)

Лазина пс (И)

Лазићи зр (Рс)

Лазовача зас њ (КР Вр)

Лазовићи зас (Шл)

Лалинци с (Л) (10б:189-190 — границе)

Латовац-двца бд (Kз)

Лелек бд (Ж)

Ленија, Под ленијом пс (Дв)

Лепируша њл (Л)

Лепдпоље зр (И-Д-ДБ), Лепо Поље (360) (13:740)

Лешћак -āка пс (Мр), пс (И)

Лешће њ (У)

Ливада, Адамова-л (Д), Велика -л (МтПШл), Горња/Доња

- л (Kз), Кићунова — пс (Kз), Крњина - л (Ш), Љубишина /

Недељковића - л (Љ), Мала - њл (Т Шл Рc), Маркова - изв (J),

Милутинова — пс (Шл), Недељковића /Љубишина -л (Љ), Радојева

— л (Ш), Ружина -л (И), Рулићева - л (Љ), Сарачевића - пс (Бљ),

Сенаковића — пс (Рс), Сенековића ливада (10a:173) Цвејанова - л

(Лп), Под Ливадом пс (И), Ливаде пс (Ш Мр Ж), зас (Ж Лп),

Адамове — л (Рс), Аџине - л (Др), Велике - пс (Ш КЗ), Гајске — л

(Бр), Зéљине - л (Бр), Калуђерске - шпш (J), Маринковића - л

(Бр), Панове - ш (J), Паунове — л ш (1:4), Попове - ш л (J),

Раковића - л (Ж), Ровинчеве - л (Бр), Салашанске — л (Рc),

Сéнковића - л (Гр)

Ливадак -ткал (Д), пш (Л). Алијин - вћ (Гр)
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Ливаде /Ливадари зас (ЖБc)

Ливадица шл (К), Ливадице њл (И), Ђуричина ливадица (Ј)

(10б:175)

Ликарница л (Рљ)

Липа бд (Шл-Мт Бљ), Крстата — пс (Ш)

Липар -ăра бд пш ш (Т), ш (B) (13:798)

Липарје ч (3)

Лüпет Липета бд (У-Kз);“ брдо (560) на развођу Качера и

Брезовице“ (13:740), зас (КР) (13:830)

Липик-ика бд изв (У), Липик ш (КР) (13:830)

Липље пс њ (Лп)(10б.195 — границе), изв (Гр) (13:792)

Липовац поток, десна притока Јарменовачке реке“ (Ј) (1:4);

изв (П) (13:815)

Липовача бд (Л)

Липовица изв зас (П), зас бд ш (Г), изв (Мр), пт њл (Лп),

Велика — пс (ГЛп), Мала - пт (Лп), Средња — пс (Г), Липовице њ

(п) (13:815)

Лисаћ -āћа бд (Ј—М)

Лисина пт к (Др) (13:802), Лисине бд зас (У) (13:830), вћ (Ж),

бд (П-Шт), к зас (Бc — 13, Др, КР — 30) (13:800—801), изв (Шт), пл

“развође Бољковачке и Угриновачке реке“ (13:831), ш (Бљ),ш (Kз);

(13:830), пл (Д) (13:837)

Лисник-ика њл ш (Kз)

Литица изв (Бз), пт (Т), зас (30) (13.806)

Личар -ăра ш (B)

Лишњак бд (Гр), Под Лишњаком зас (18) (13:793)

Логор место на коме је логоровала нека војска“ (1:5)

Лдвпште ш (Рс)

Лдква пс (Мт), пт (Шт)

Ломови пт (Мт)

Луг Луга пс (Мр ИЛп), Лугови пс (Мр Дв)

Лужњак сд (Ш Бр), Павловића - сд (Ж)

Лук, Белића - њ (Л)

“ Према попису од 1525, Липети су село са 7 домова војнука (14:374).
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Лука поток“ (Шт) (10б:189), њ (Мт Шт ЛпТ ЖП Бр), Ка

транџића - њ (Вр), Раковита лука (Гр-В) “лева притока Поточана“

(10а:314), Раковића - пт (B), Широка - њ (Г), Луке Весића њ (Л)“

Лукићи зас (Ж)

Луковица дc (Ц), зас (12) (13:827)

Луковиште пс (П)

Лучица пс (Ш), Лучица њ (ЛпЊ Ж), Радаковића – њ (Бр)

Љетпште бд (Шл), ш њ (КР)

Љиг Љигар (Лп ГЉ Мр), варош (Љ), На Љигу “мало збијено

насеље” (Г) (13:838)

Љубичевци село на си страни Великог Штуpца” (13:789]“

Љубичићи зас (3)

Љубичица пт (J), “лева притока Јарменовачке реке“ (1:4); коса

на којој је »био некада манастир, и сад се познају развалине и зову

се Манастирина« (Бc) (10б:181); Љубичица брдо“ (Бc) (7a:161)

Љутача пс (П)

Магацин пс (Рc)

Мајдан (К), брдо (318) на сз страни развођа Качера и

Брезовице” (Бр) (13:740,820), Русовића — пс (Др), Црвени — пс (Ж)“

Мајковац-бвца њ (Л)

Мајсторовићи зас (Шт)

Мајур -ура њ (Лп)

Малињак пс (Рc)

Мамутбвци пт (Шт)

2() Према нашим записима из околине Белановице, реч лука, дем, лучица,

географски је термин са значењем равнина (ливада, њива) поред водотока и

није увек сигурно да се у свим примерима које наводимо заиста ради о њеној

потпуној топонимизацији.

* У турском попису 1525. поменуто је село Љубачова (14:442) коме би,

према Аличићевим наводима, могао одговарати и босутски локалитет

Љубичица (в.). С друге стране, Ракићев помен локалитета Шајдине у селу

Љубичевцима „на североисточној страни Великог Штуpца” намеће недоумицу

о односима поменутих топонима будући да се данашњи Љубичевци налазе на

југоисточним падинама рудничког масива, у горњем току Сребренице.

* У качерској зони мајдан има данас опште значење каменолом“.
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Манастир г (Д)

Манастирина изв (Бc), пс (Д), в. Љубичица

Мандева поток, лева притока Криве реке? (КР) (10а:322)

Мандићи зас (П); Мандићи зас (П) (10б:176—177)

Манојлдвци с (М) [10б:176—177 — границе)

Маралиште “место на коме „одмарала” нека војска“ (1:5)

Маријанац пл (1027), део венца високих брда на си граници

Качера” (Р-М-Ј) (13:741, 785, 794, 796), в. Маријанов гроб,

Марјанац

Маринац -инца изв пт лева притока Јарменовачке реке“ (1:4)

(Гр), изв (П)

Маритњак -āка изв (Ш) ш бг (K)

Марићевина л њ (Ж)

Марјанац-нца пл (Рc), изв (Др), бГпш пс (М), вис (1028) испод

кога истиче Јарменовачка река” (Рс) (1:3);

Марјановићи г (Рљx2), зас (И)

Маркићевићи зас (J — 7)(1:7)

Марковићи зас (П), зас (Рљ — 17) (13:825)

Маровача изв пc (K)

Мартиновићи зас (Г)

Марушанка псл њ (Др)

Мастирине пт (Kз), вероватно Манастирине

Матијевац извор Јеловачког потока испод Јасења” (Kз)

(10а:331; 10б:184)

Матковац изв (К) (13:811)

Мацаврка њ (Бр)

Мацановићи зас (Kз)

Мачковац-бвца пл (Ц3), зас (П)

Мачци извч (Рc)

Маџарац -рца бд (Лп)

Маџари г (Шт), пашњак, остало предање да је на овом терену

било »маџарско гробље.«” (Бc) (7a:161)

Меанчина бд (К Ш), пс пт (K)

Медевац -евца зас (К — 58) (13:812), пт (K—Ж)

Медна пт њ пс (Бc), Медина (7a:161)

Медбшевац -евца пс (П)
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Међигорал (Рљ)

Мекдте -öта бд (ЛТВ)

Мензулана -ане бг (Рc)

Метаљка пс (Ш), зас г.(Рс), бд (Рс Вр Лп), развође Јасенице

и Поточања“ (13:784)

Механа, Плећова механа (Др) (10б:182)

Механчина Лазина механчина (Ш) (10б:180)

Миадровица ш (Ш)

Мијаиловац-бвца, зас (4) (1:7) бд пт (Бљ); Мијајловац поток

[10б:187)“, в. Вилино коло

Мијаиловићи зас (Рљ)

Мијовац-бвца бд ш (Бз), бд (З)

Миковача л (У)

. Миладиновићи зас (Гр)

Миладревица пт (П)

- Милатовац-бвца пт (Р), птш (У-Рљ) (13:825)

Милашевица изв (J)

Милевача њ (Шт)

Милинковача л (Шл)

Миличићи зас (КР)

Миловановићи зас (Гр)

Милошевац -евца изв пс (Ц), пт, десна притока Тисовице

(Шт-Kз)(10а:331), изв њл (Бљ)“

Миљевак -āка изв њл (Ж)

Миљковићи зас (Гр)

Мимовац-бвца бг изв, десна притока Плужевиначког потока

(Pc) (10а:300)

Минићи зас (П З)

Миновачал (Мт)

Мирићи зас (К)

* Као село помиње се у свим турским пописима, сем у оном из 1476, под

називима Михајловац, Михаљевац, Михољевац (14:372-373, 291; 15:236) и

Војесава (15:236, 16:40 259) и било је насељено Власима.

* Према попису из 1516, Милошевац се помиње у селу Скугрићи, које

„припада Руднику“ (14:310). Не може се рећи да ли су се Скугрићи односили на

неко од овде поменутих трију села.
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Мирковача бг пс (Pc)

Мирковићи пс (Рс), зас (Т. — 22) (13.806)

Миса пс (Рc), “локалитет на коме је постојала католичка

црква“ (1:8)

Митровићи зас (Шл)

Младеновача њ (Бљ)

Млаква изв, Млаква Костадиновића (Г), Млакве изв пс (Бc)

Млакинац -инца пс (У), изв (Kз)

Мдлитва изв (Т), пл (Рс)

Мдравци с (Мр) (10б:193 — границе)

Морача њл ш (У)

Моруговац поток (К)(10б:179)

Мост, Мачков -пс (Г); Мостови пт (3)

Мöстина л њ (ДБ)

Мотика бд (603: У-Рљ—Т), Под Мотиком зас изв (У), зас (28)

ш (КР) (13:830)

Мочила пcл љ (П), Аџића - брпс (Шл)

Мравињак изв (K) (13:811)

Мрамор бд (К), "висна делу сз развођа (477) према Проструги

(13:740), пл, врх Жуте баре“ (13:821)(КР)

Мркаљ поток“ (Бљ)(10б:187)

Мрквеник-ика пл (З), Мртвеник-ика бд изв (Kз), Мртвеник

(т)

Мркиње пт изв (Kз); Мркине изв (13:807), “десна притока

Козељице“ (10а:331)

Мртваја “речица“ (Бc) (7a:161)

Мујовача њ (Л)

Муратовина пс (Ж)

Муратдвача пт (Др)

Мурговац-бвца рч притока Оњега“ (13:811) дc (K)

Мустње пс пт (З)

Мутањ Мутња с (Мт) (10б:186 — границе)

Наџаковац-бвца пс (И)

Негосављевићи пс (Рc)

Недељковача пш (Рc)
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Недељковићи зас (Бљ)

Недићи зас (Ж)

Немирањ-рња изв пт (У-КР) (13:830)

Нерезине плзас (Дв), ш (КР); брдо“ (Т-Kз-У)(10б:183 191)

Нешовачал (Мт.)

Нижевац -евца њ (Ш)

Нинковићи в (Д)

Никољац -љца изв (Др)

Новковача л (Шл)

Новдсела лпс (Рc)

Њива, Антонијева - њ (Л), Врањска -л њ (Ре), Гинина -л њ

(Шт), Дуга - пс (Мт Рв Рс ДИ), Јаћимова - њ (И), Јулчина - њ

(Др), Крива - л њ (Гр), Петрова - њ (К), Томића - њ (Шт),

Цветкова - њ (Рс), Шукића - њ (П); Њиве, Велике — пс (Мр), Горње

- њ (У), Ђорђевића - (Бc) (7a:161), Лазине - њ (И), Лајића - њ

(Kз), Минића - њ (П), Турске њ - (И)

Њивица изв (Ж)

Њивчина њ (Лп)

Обешењак-ака пс (Шт), бг (Kз), Обешењак / Вис ш лњ (Т),

Мали - ш л (Шт), брдо (391) на развођу Качера и Брезовице

(Kз-Шт-У) (13747.807.830, 834); поље у Качеру (10б:184)

Облатња зас изв (3), Облатна (13:822)

Обори ш (Гр)

Обдрска њ ш вћ (Ж)

Обрадовићи зас (Бљ)

Оглавак -āвка ш њ пс (Рљ), ш (М), па (3)

Оглавчић -ића бг (Вр)

дграда бд (У), птш (КР), пш (Рc), Ограде, - Põсића л (M)

Округлај -āја бд (Л), бдш (Бљ), в. Проструга

дњег Оњега р{К ШЖ), Велики - p (Ж), Мали - рч (Ш Ж),

Суви - рч (ШК), изв (Ш), зас (Ж—26) (13:810, 813)

Општина, Стара бг (Бр) \\

драс Oраса сд (Гр), Рашића - сд (Рљ), Орах Јосиповића сд

(Др)
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Орашар -ăра вћ (У)

Орашина коса” (М) (10б:177)

Орашје њ (Бљ), Орашje / Opaиња бГ ш (М), Орашње зас (7)

(13:797)

Орашчић, Чокрњски — пс (Вр)

Орловац -öвца бд (МЈ Kз), ш зас (Ј), извл (Т), Орловац

(Тремушњак) брдо на развођу Качера и Козељице“ (Kз) (10a:240)

Орловача бг пc (B); „у народном памћењу везана за Орловића

Павла” (1:5)

Орлојача пт (1:15)

Орница, л њ (Бљ КЗ), њ (Ре), бг (Мр Ш) пш (Шт), брдо (600)

на развођу Качера и Оњега (И-М) (13:741, 816, 817), Пајина - њ

(Т), Самаџина — пс (Лп И Ж), Орнице пш (Рљ), Аџине — пс (П),

“поток, десна притока Јарменовачке реке“ (1:4)

дровица њ (Kз)

Осина пс (3)

Ослетенац -нца изв (Др)

Осоје бд пс (И Рc KЖУЛЉ ТШ Мт Др), изв (Рљ), зас (Л),

Лавуџино - ш (Ш), Мало ш (Шт Др), Мирића — пс (К), Равно - пс .

(Шт), Ћбсића - ш (Др), Шаранчево - ш (Ш), Под Осбјем њ (У)

Осредак -тка ш (J), лш (КЗ), Осредци поток (Ј) [10б:175)

Остенак -нка зас бд (Бр), бд (Рљ)

дстрвица бдл (Вр), заспл (3), главна рудничка тврђава“ (1:5).

Велика Острвица (800), Мала Острвица (З) (13:740), Островица,

Велика, Мала (Т-Вр—3)(10а:215 240, 10б:182)

дстрво де (Ш)

дстpужањ -жња зр (К)

дтока рч (Дв), дпоке пс (Мр)

дчага пт (Бр), зас пс (Г), Сајића очага сд (Г), дчаге њ (Л)

Очањац / Оџањац —њца изв (З), Оџањац изв (З) (13:827)

Оџаци пс (Рc)

дитиковац-бвца бд (Рљ)

дштрељ-еља пс (Ц), брдо“ (13:827)

Павловићи зас (Шл)

Падина бд (Рљ), поток (КР) (10а:322), Падине пс (Др),ш (Шл)
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Пајићи зас (И)

Палеж ш (ДБ)

Палучак -чка пш њ (B)

Паљевина ш (Гр), ш изв (KP), Паљевине бд (J Pc)

Панкућиште изв (Т)

Пантићи зас (Бљ)

Пантовачал (K)

Пањаци зас (Ж),“ в. Пе(ј)ињак, Пењак, Петњаци

Пањевац -евца г бд (Б)

Пањеви, Велики - ш (Шт)

Папрaт њ (Вр)

Папрaтпште пс (Ж)

Папратњача пс (Рc), Папратњача“њива (Бc) (7a:161)

Парк, Цацин - пс (Рc)

Парлог бд (Вр Гр МЛп П Бc ТРљ Мт), пс (Мр И), брдо на

развођу Качера и Козељице“ (Kз) (10a:240), вћ (Бр), ш (Т), к зр

(3) (13:822); Парлог поток, лева притока Јасенице на међи Руд

ничког и Крагујевачког округа (В)(10а:314), поток“ (М) [10б:177);

Парлоге бд (К), Парлози њл (Гр)

Парложине пс (И)

Паручак -чка њ (Рљ)

Пасјача бд њ (Бc)

Пасуљак -āка (П)

Пасуљиште пс (Ш), па (Ж)

Пашњак пс (Дв)

Пешњак / Пејињак поток (K—Ж)(10б:179—180243)

Пековача л (Рc)

Пéљовац-бвца ш (КР), Пељевац изв (13:829)

Пењак / Пењаци / Пењаци изв пт (Ж. K)

Перило изв (Лп), пс (ГМр)

Периовина ш (Шл)

Перцутовићи дc (Шт), крај на подножју Лисине“ (13:835)

Перџовина изв пт (Дв)

* Због велике разноврсности гласовних и творбених ликова у којима се

ови топоними појављују тешко је утврдити њихову етимолошку основу мада

се може помишљати на то да се у њој налази пећ
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Песак, Бели извш (M)

Пескдвито л ш (Т), Песковита (Ш) (10б:180)

Пескуша њиве поред Букуље“ (Бc) (7a:161)

Петаковац-бвца пс зас (Г); Петаковац уток Брезовице у Љиг

(10б:196), в. Брезовица

Петковача лш (Рc)

Петковићи зас (Л)

Петловача шл њ (Т)

Петњаци в. Пењак

Петрићевина њ вћ (Ж)

Петрићи зас (Д)

Пећина изв (J), пс (Рc), Пећине остаци старих рудокопа“ (1:4)

Пећиница пс (Pc)

Пискавица изв (Рљ), пт (Бљ), Пискавице л (Бљ)

Питомац -мца пс (И)

Пиштаљина изв (Гр)

Плавенац -нца изв (Бљ)

Пландпште бд (К), ш (Ш), пц (Ж)

Планина -ине ш (Ш), бг (ЛпК), зас (Вр), пс (Ж), Бољковачка

- ш (Бљ), Козељска - бд (Kз), Лалиначка планина (13:833);

Рудничка — ш (Рc)

Планинац -нца бд (Рс)

Планинчина бд (Ж)

Плачипоље /Плачпоље пс (Ш)

Плашће ш пш (Гр)

Плескоњача њ (Др)

Плдча, Црвена - изв пт (ДБ-Шт), Црвена плоча (Рљ), в.

Троструки поток, Широка плоча брдо на развођу Брезовице и

Љига” (13:741); брдо“ (ДБ-Л)

Плдчник изв пт, лева притока Козељице (Kз)(10а:331), вћ (П);

поток, лева притока Криве реке (КР) (10а:322)

Плужевина зас (З), коса између Рудничке реке и Плужеви

начког потока (Р) (10a:222)

Пљешта пт (Шт)

Пљдсковача пс (Ш)

Пöдворац-брца изв (Ш)
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Подгорје зас (Др)

Подгрббље пс (И)

Подрумина /Подрумине пт, вћл (Шт)

Пдзајмиште пс (Шт)

Поломац / Полбмци пт зас (Бљ)

Полудстрво па зас (Лп) -

Пољана -ане бг зас (КР Дв), лш (Рљ Kз Бљ Шл П), Крајна -

изв (Л), Липова пољана брдо“ (Л) (10б:189), Павлова —ш њ (В. Бc

Шт), Пољане пс (Мр), шл (Т), ш (М), в. Извор у Пољанама (В)

(13:798)

Пдљанице с (П) (10б:180 — границе)

Поље л пс (Л Ж), Аџића — пс (И), Барјамово поље раван на

којој Букуља улази у Руднички округ“ (Бc) (10а:300). Бело пс ш

(Рс Гр), Велико - л њ (Лп), Глишића - њ (У), Дражића - зас (Ш),

Јовино — л њ (Бљ), Kóстића - њ (Бc), Крајно - л њ (Д), Лалиначко

—дс (Л), Мало-пс (Лп), Округло-пс (И), Савића –њ (И), Средње

- л (Ж), Тепчево - рв (И), Тепчово поље равница око утока

Козељице у Качер (13:816), Угриновачко - па (У), Шилопајско

дc (Шл), Поља извш (J), њ (Гр)

Пољевчевица /Пољéшчевица извл (Ш)

Поповача њ пс (КТ Kз), њл (Ш)

Постешница дc (Ш)

Пöтес, — Дмитровића пс (Шл), Ђунисијевића - л ш (КР),

Игрутиновића - пс (Шл), Јовановића - пс (Шл), Рулића — пс (Љ)

Поткоп Поткопа изв (J)

Поток Потока (ШДв), Алемпијевића - (ГД), Андријанин -

(Бc) (7a:160), Андрића - (П), Апостоловића - (Г), Арсенијевића

(Ж), Аџића (Ц), Бакића - (Г), Банковића - (РС), Белопољски

поток (Ј) (10б:175), Белушки поток лева притока Бољковачке

реке (Бљ) (10а:324), Б(ј)елушки поток (Д-ДБ) (10б:190 196),

Бистри — (Б3), Благовештенски (М), Блажића - (Kз), Богдановића

- (Бе), Боговички - (М), Бојовића - пт (КР), Брајин - (Рљ),

Братеначки - (Т), Брезовачки — (Бз), Брестовски поток (Мр),

Бућин — (РС), Бушића - (И), Васиљевића - (Г), Васића (Мр),

Васовића — (БљЗ), Велики - пт (МтБљШ ЦВр), Веселиновића -

(Шт), Весића - (B), Видаковића - (Мр), Високи поток (З)(10б:178),
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Вишњички (3), Влашки - (УКР), Воденичин - (Бз), Војчиновачки

- пт (Дв), Војичиновачки поток притока Давидовачке реке”

(11:11); Вртински — (Рљ), Вуловића - (Дв), Вучетића - (Рс), Вучји

- (ТВр), Гавриловића - (Бc Pc), Гајића - (И), Гајски - (Шт),

Градски — (Ре), Гробљански - (М), Гушави — (Pc), Даниловића -

(Рв), Даничића - (Шт), Деверски - (К), Делалића - (Pc), Делин -

(Т), Димитријевића -, Дишића – (У), Дишков - (Шт), Дмитровића

- (Шл), Драгића поток лева притока Јасенице“ (Р) (10а:314, 10б:173

225), Драгићевића — (Рв Рc), Дубоки - пт (РљЗДр—ЖТ Бc Kз ДБ

Мт. У В), Дујића - (Мр), Дукића - (ДБ), Дулов - (Pc), Ђурђевића -

(Kз), Ђуревички — (Рс), Ђурића - (Мр), Ђуричин поток десна

притока Јарменовачке реке“ (Ј) (1:4); Жабин - (Шт), Жеравачки

поток лева притока Јасенице (Г-В)(10а:314, 10б:176); Збеговачки

поток (Ј— М) (1:5); Зеленичин (Дв Кр), Злокућански поток извор

Плужевиначког потока“ (10а:300), Ивановића (Дв), Ивковића -

(И), Изворачки поток (З)(10б:175); Илинчића – (У), Илића — (Бљ

П), Јаворов — (Бо Вр), Јаковљев - (ДБ), Јевтића - (З), Јелетски -

(в. Ручићки - КР), Јелића - (Мр), Јеловачки поток десна притока

Српског потока“ (Kз) [10а:331), Јовановића - (Д), Јовичића - (Г

З), Јоксића поток (Гр) (13792), Кадијин - (Т), Каловити (И Бз),

Калуђерски - поред њега остаци старог манастира” (М) (1:5);“

Káновачки - (Kз), Караулића — (Рв), Кијевачки поток (З)(10б:178),

Кикбвски - (Т), Кнежевачки - (Kз), Ковачевића - (ЖK), Kóјбв

(Рв), Kóмненовића - (Бе), Криви — (Рљ), Крњин поток (Kз-Ш)

[10а:330, 10б:181), Кулизића (в. Марковића — У), Кулбв - (Pc),

Кутлашин — (РС), Лазовића - (Шл), Ликин - (К), Лукића - (Ж),

Лучин - (РВ Рc), Љубичића — (3), Мајсторовића - (Шт), Макси

мовића - (К), Мали поток (КР) (10б:186), Манастирски - (Kз),

Мариначки - (Ј), Маринковића - (Бр КР), Марјановића - (И),

* У вези с овим потоком Мишковић у напомени бележи и ове редове:

„Калуђерски поток зове се тако, што је ту некад манастир постојао. Дуварине

се зову и сада Ђурине ћелије“, по неком калуђеру Ђури. У Калуђерски поток

с десна утиче Светињачки. У том Светињачком потоку налази се један

удубљени камен и неки као гроб. Та је светиња” припадала ономе манастиру,

па се по њој и поток тако прозвао. Ту и сада долази свет те воду узимље, умива

се и купа, кажу, да помаже од очобоље и грознице“ (10б:177).
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Марковића - (Бр У), в. Кулизића -, Матића - (Т), Машића - (Мр),

Мијатовића - (К), Миланов - (Гр), в. Пантића -, Милијића — (Pc),

Милинкбв - (П), Милићев поток (Р-Гр) (10б:173 176), Миловано

вића - (Гр), Милутинов поток (Др) (13:802), Мићовића - (КР),

- Миџановића — (РС), Мутањски — (Ц), Недељковића — (Бљ), Нико

лића — (РС), в. Чивовића -, Николчића - (И), Нинковића - (Д),

Oњешки - (ЖДр), Орнички поток (Ј) (10б:175), Павловића - (Pc),

Пајовића — (Бз), Пантића - (Гр), Пањевачки — (Б), Парлоски /

Парлошки - (Kз), Паунов - (Т), Пејовића - (З Ц), Пељин поток

(КР) (10а:322), Петков - (Рс), Пећински поток (Ј) (10б:175), Плу

жевиначки / Плужевински поток (Р) (10а:300), Пољански - (Мр),

Поповића - (Ш), Поповићски поток (P) (10а:217), Прлински поток

(Р) (13:784); Прљића (Бз), Продовића — (РС), Радичев - (Рс),

Радовановића - (Мр Рс Дв), Радојичића пт (У-КР), Ракљасти -

(Дв), Раковића — (Ц), Ранковића - (Мр У), Рањски — (Бљ), Рапши

начки поток (Мт)(10а:300), Рачи – (У-Т), Ристовића - (Ж), Ручић

ки - (в. Јелетски - КР), Савића - (ГДИ), Салашки — (Ре), Сaрaчe

вића - (Шл), Светињачки - (ЈМ), Симића - (Ј—Гр), Сретеновића

- (Г), Српски - (Kз), Стојановачки поток (Р-В—Гр), Стојановића

- (Ш Kз), Суви поток (Ј) (10б:175), Тадијин - (Т), Теовачки - (Т),

Тошића - (Мт), Трешњбв - (К),Трновачки - (Т), Троструки поток

(Рљ)(10а:324, 10б:271), Тубића - (Гр), Тумбашића — (Гр), Турски —

(У-КР), Ћелински поток (Т) (10б:183), Ћосића - (Др), Ћбсбв -

(Шт), Угљешин - (ДвKP), Цветковића - (Мр), Црешњев поток

(К)(10б:1791, Чарапића - (КР), Чедомиров - (B), Чивовића — (Рс),

в. Николића -, Чуљин - (Лп), Џеврљин поток десна притока

Јасенице“ (Ј) (10а:314),” Шаторачки - (М), Шмијаиловачки — (J),

Штуловића — (Ц), Шумадински - (Мз), Поток испод Камените косе

“лева притока Јарменовачке реке“ (1:4), Поток испод Мачије косе

“десна притока Јарменовачке реке“ (1:4), Поток од Белог песка

(м) (13:796)

** Неколико дана пре погибије у саобраћајној несрећи, познати певач

забавних мелодија Хашим Кучук-Хоки рекао је у разговору за неке новине да

његова породица води порекло „одЂеверлића са Рудника“. Таквога презимена

данас на Руднику нема, али би Џеврљин поток могао бити траг његовог

постојања у нешто различитом гласовном склопу.
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Поточани “речица (Р-Гр-B)

Поточање рч (Рc), Поточања пс (Рc), пт (Гр В)

Поточић пт (Л), Николића пт (Ш)

Правила пл (Мт.)

Превој бдш (Т. Kз), зр (Рc), ш (Ш), Превоја ш (М), Превоје бд

пс (Ј)

Прекаје њ (Бр)

Преселине њ (Л)

Пресбје пс бд (Ш), Милића - ш (Ш)

Претурица зас пт (Др)“

Претшњак бг (Рc)

Притоке пт (Т)

Прлине -ина бд (П), зас (Рc), Делалића прлине бд (13:740),

Делалића прлина (10a211; 10б:173271)

Прлпште ш (Вр)

Прлови пш пс (Рc)

Прљешевац -евца бд њш (Kз)

Прљуша пс (Pc), Прљуше “гробље Бc) (7a:161)

Прљушице "летњи путић и терен око њега“ (Бc) (7a:161)

Прњавор зас (Бc)

Прдјпште зас (16) к пш (М), њ (Гр Т), Пројиште к (З) (13:822)

Прокуп њ (Бр)

Прдсина пс (П), Прдсине пс (Мр), њ (КР)

Прдструга бд (Л), Проструга бд (780), зас (14)ш (Бљ) (13:831),

в. Округлај

Прскавац поток (3)(10б:178)

Прсковача изв пл (Др)

Прћовина њ ш (Бљ)

Пружевине л бг (Рc)

Пумпа, Караулића - бу (Рв)

Пустдпоље њлсд (Вр)

Пут, Гемчића — пс (Рљ)

28 Нејасно је да ли се помен овога засеока односи на Прешорину која је

забележена у турском попису 1525. године (14:445). А. Лома тај топоним изводи

из лат. praetorium „како су се у римско доба звале јавне зграде за смештај

путника, нека врста друмских коначишта” (9:163).
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Пушкарице бд (З), Пушкарица (10б:178)

Пушнице бд пс (Бc), зас (9) (13:801), Пушница страна и

висораван” (7a:160)

Пчелар пт (П)

Пшеничиште пс (3)

Раван пл (Л), њ (Шт), Анкина-пс (Рв), Велика-зр (К), Горња

/ Доња — л (Кр), Ђбковића — пс (Дв), Липова - њ (Бc), Маркова -

бг (Вр), Мујовића — пс (Шл), Персина — пс (Шл), Савковића — пс

(Шл)

Равна г (Рљ), Равне, Вучетића — пс (Рс), Лазовске — пс (Рс)

Равниште / Равништа изврв (Т), пс pв (Др); зас (Д — 22)

(13:803); в. Стублина изв (Т)

Радиновача пс (Ж)

. Радојевићи зас (Лп)

Радојичићи зас (Бр)

Радосавац -вца пс (Дв)

Ражпште пс њ (Ж); уп. Бељевине; Ражишта њ (Ж)

Ражавшиште л (Рљ)

Ражовина њ изв (Рс)

Раждвпште њлш (Лп), њл пт (КР)

Разбојиште изв (Бр)

Рајпс (Рс Рв)

Рајевица бд (Ж)

Рајина л њ (Бљ)

Ракинац -инца изв (Ш)

Раките пс (Шл)

Ракитовац -двца л (Мт), зас (Бљ — 9) (13.932)

Раковац -двца зас (Др); пт притока Драгољице зас (19)

(13:802—803)

Раковача њл (Ш)

Раковићи зас (Ж)

Ракдвчић -ића птдс (Др)

Ракуша бг (Л)

Ранђићи зас (Kз)

Ранци / Рањци пт (Бљ)
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Рапшинци брдо у венцу од Рудника према Проструги“ (13:740),

в. Велико брдо (Мт.) [10б:186)

Расадник вћ (Ж), изв (3), пс (Р Б)

Раслова рч (B — Бc), Раслова “речица која извире испод

Острвице” зас (Т. — 20) (13:798—799806)

Растовац-бвца пс (Ш)

Ратковача њл (Kз)

Рашковац-бвца пт (И-П-М)

Рашће ш њ (Ж. Р)

Ревeницa пс (Мр)

Река зас (Л Бc ГДТ), Бољковачка река (13:831); Велика - рч

(Рч), Војковачка - рч (Ј В), Горња - л њ (Kз), Гукошка река ток

Брезовице кроз Гукош“ (10б:321), Давидовачка - ток Церовачке

реке кроз Давидовицу“ (Дв), Добра - пт (Вр), Драгобиљска река

“продужетак реке Брезовице“ (Д) (13:837), Живковачка - рч (Ж),

Заграћка — (3), Заграђска река (10a:254), Јарменовачка - рч зас

(Ј), Красојевачка - рч (Рс), Крива (КР), Лалиначка – pСДБ Д),

Лалиначка река = Бољковачка река (13:837), Лековита - пт (З),

Мала – pОВр), рч (3), в. Миливојевића - р, Остојића – pОВр),

стрвичка — р{Вр), Плужевиначка река (Р), Радишића (Kз),

Рудничка река = Деспотовица (Р) (13:784), Староселска река

“притока Трудељске реке“ (Т) (13:806), Трудељска - р (Т), горњи

ток Козељице“ (Т) (13:805), Угриновачка река ток Брезовице кроз

Угриновце“ (13:830), Церовачка - рч (Ц-Мт) (13:825), Церовска

река (10б:185), Црна — заспт (Т), Шилопајска — (Ц Шл), Шилопајска

река (Грнчарица) (10а:330), Штавичка - рч (Шт)

Рељинци с (Рљ) (10б:186 — границе)

Рељићи зас (Бљ), в. Вербићи

Реновача њ (Т), њиве поред реке Букуље“ (Бc) (7a:161)

Репиште извл њ (Рљ), пт (М), пс (Рc)

Ресица бд (Рљ) (13:824)

Речица рч (З), пт (Бз)

Реџина њл (Kз)

Ржовиште “коса, брег” (Лп-М) (10а:318, 10б:195)

Рид, Велики / Мали бд ш (Шт)

Риђинац в. Риџинац
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Püло бд (Бр), в.Чот

Ристовац-бвца зас (Т)

Риџинац -инца пт (З Рљ), Риђинац поток који раздваја

Рељинце и Заграђе” (13:824)

Ришћановац изв (Ж) (13:809)

Рњковац-бвца дc (Бc), зас (25) (13.801)

Рдвачел (J), Ровача поток, лева притока Јарменовачке реке“

(1:4)

Pдвине л (Шт), вћ пш (Гр), пс (Др)

Росављевица “поток, десна притока Јарменовачке реке“ (1:4);

Росављеница бд пс (Ј)

Pдсуље њ (Бр Рљ Kз), њ вћл бд (Шт)

Рт Рта ш (Д), њл (Т), Добри — пс бд (Вр Бc), Дуги - ш (Бc

ДБ), Танки рт“брег” (Ш—Лп)(10б:181195), Церовити рт (Мр-Пљ)

(10б:180 1931, Ртови пл (КР)

Рудине пт зас (Бр), пс (Рс)

Рудник вш (Рв), први пут се помиње 1296 (1:5, 10б:173 —

границе)

Рудничиште пс (Рс)“

Рупа, Раданова - пл (Т), Ристина — пс (Ш)

Рупари пcдс (КР)

Рупе њ (Вр Ж)

Рупник г (Бр)

Рупчага ш (Шт)

Русовац-бвца пс (Дв)

Савићи зас (Шл ИД), в. Јовановићи-Урбшевићи

Савковача пс (Ш Ж)

Савковићи зас (3)

Сајићи зас (Д Шт), в. Којићи (Шт)

Саламала зас (П)

Салаши зас (Рc), пространа коса од брда Ђуревице према

дубодолини Брезовице“, зас (32) (13:784)

Самар -ăра бг њ (Бз)

* Као и Рудник, и Рудничиште се помиње у свим турским пописима.
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Самунар -ăра изв пт (K)

Сандићи зас (ДБ)

Сарачевићи зас (Шт)

Саставци изв пт (Мт М), ш (Лп), пт (Kз)

Састанак -анци сд (Л), пс (Дв); Састанци њ (Бр)

Светиња ч (Б3), изв (Бc), удубљени камен и као неки гроб

(ј) (1:5)

Свињарска ш бг (Ж Ш)

Свињци ш (Рc), Петрови - ш (Шт)

Седло, Мало бд (Kз)

Селина пс (Ш), Босутска — ш (Бc)

Селпште бд изв (Ж), њ (Бр), гл (Рљ), дc (Ц), зас (Ц — 27)

(13:827), зас (28), на саставу Милутинова потока и Лисине?

(13:802—803) рч пс сд (Др), зас (B)

Село, Мало - зас (3); Средина Села (Ж. К Шл) (13:809, 810,

812, 803, 828), Средина Села (Kз), Средина Села (Шт); Старо - њ

пс (Др Бc)

Сењаци изв (Ј) (1:4, 13:794)

Сеоца / Селца “мали рударски центар“ (Ј) (1:5)

Сече л (Л), Сеч поточак, десна притока Антонијеве воде”

[10а:324, 10б:190)

Сечине ш (Гр), ш (J), бг (K)

Сиваљ / Сиваље пс њ (Ж)

Сиваљица пт (Ж)

Сига изв (ЛП)

Симићевићи зас крај на подножју Обешењака” (Шт) (13:835)

Симићи зас (Гр)

Симуновићи зас (Лп), в. Стевановићи

Синановац-бвца изв (Ш)

Ситница изв вћ (Гр)

Сјеверовац-бвца изв пт (У), Сјеверовац поток“ (У) (10а:323;

10б:191271)

Склапови пс (Мр)

Скуп пс (Др)

Слава превој између М. Штурца и Белог поља“ (10a:182 188

223)
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Славковица брдо на граници Рудничког и Ваљевског округа

(Д)(10б:196)

Сланац -нца изв пт (Л-Шт), брдски превој” (Л) (10б:190)

Слатина изв (ИДв), л њ (ТЗДБз), Слатине жв (Др), Слатина

“поток“ (Бљ) (10б:1871

Слопови “поток, десна притока Љига” (Г) (10а:318; 10б:196)

Смбница л њ (ДБ КЗ), псњ (Др), Смбнице бд зас (Рљ), њ (БљИ)

Смрадан пс (Др Кз)

Смрдан Смрдана пт (ЛпТ), њш (УТ), г (З B)

Соваре бањанске брдо“ (ДБ) (10б:271)

Сöвљак изв (К), пс (ЦДв К), Совљак / Собљак поток, лева

притока Белановице“ (10а:330, 10б:179)

Сокићи зас (П)

Соколдвача изв њ (Рљ)

Соколдвица пт бд ш (Бљ)

Сокољани бд (ДБ)

Cдлина бд (Kз)

Сóпот -öта изв пс (Др)

Спасовина бд (Kз), њл (Т), бг (Ж), Спасојевина бд (ГЉ), рв

(Др)

Спасојевићи зас (Гр)

Спрљине пс (Рc)

Срђевац -евца сд пл (3), л (Бз)

Сребрница изв пт (З), поток, помиње се у 14. и 15. веку као

место „где је боравио деспот Ђурђе и где су одржавани сабори”

Средњак -āка извг пс (К), брег, развође Оњега и Качера”

(Ж) (13:809)

Сремужњак -āкал (Бљ)

Сретеновићи зас (Гр)

Стаје пт (Бр)

Стакино вћ (Др)

Стан њ (Вр), Стари - плл њ (Ре), Станови бглш (Рc)

Станишевац -евца бр (Ш)
-

Станиште пс (П)

Станковача пт њ (Бc)
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Становишта бд (13:740), Стандвиште блага страна“ (Бc)

(7a:160)

Станојчићи зас (И)

Старчевићи зас (Л)

Стевановац-бвца пт (Л)

Стевановићи зас (Лп), в. Симуновићи

Стевуљак -āка пс (Дв)

Стена, Гола — бг (J), Љута —бд (ДБ), Мачја - пcбд (К), Шупља

- ш (Шт), пс (К), Стене, Беле — бд (Бр Г), зас (Г), в Јовичићи

Столице назив у Островици“ (10a:238]

Стдпа, Јеленска стопа називу Островици“ (10a:238), Краљева

- изв (Kз), в. Човечија -, Маркова - изв (Kз)

Стопарац -рца г (Бр)

Стдчкови изв (Бр)

Стража бд (J), бр. бдл вћ (М), Под Стражом дc (M)

Стражара изв бд дc (K)

Стражевица бд зас (Рс), бд (В), заспл (Мт), зас пс (Бc), пс

(Др), пт (Пс), На Стражевици г (В), У Стражевици изв (Рс), Под

Стражевицом (Др)

Страна бдш (Т), Војина — пс (Дв), Врлетна — ш (У), бд (Шт),

Којића страна ш (Ш) (13:834); Пековића — пс (Ц); Перина страна

(Бc) (7a:161), Стране пл (Мт)

Странчина њ (Мт.)

Стрмоглавнице рв (Kз)

Стрмдишњак -āка бд (Др); брдо (587) (13:740), пс (Т)

Стрњачићи ш (ДБ)

Стублина изв (Бр Рв ПЖБљ Лп Цx2 КРТ Гр М), Васића -

изв (Мр), Јанићијева - изв (КР), Марјановића - изв (Мр), Пејовића

- изв (3), Ристића - изв (М), Стублине њ (Лп)

Стубло изв њл пс (Рс), старо насеље“ (13:788)

Студенац -нца изв (Рљ Бр Мт Др Кз Рс ДвТ Кx2 Бљ), пт

(Бр), ч в. Марков - (Т), Савића - изв (Бр)

Суваја в (Т)

Сумпорача бр (Бљ)

Сурдук пт (Рљ)

Сућере пс (3)
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Таван, Тавана бд (J), Тавани њ (И—Бр-М) (10б:194-195)

Таванчић -ића вћњ (Шт)

Тврдовача њ (Ж)

Теовац-бвца бд (Вp-Т-Бc),Теовац (658), вис (Д) (13:704, 802.J“

Теоддровача пс њ (Др)

Терзићи зас (И)

Теферич / Тевериџи извор Јасенице“ (Рс) (10a:237 313)

Тисавица пт њ (Шт И), Тисавица пт (Шт) (13:834), Тисовица

извит (Kз) (13:807), Тисовица (И-Kз-Ш-ДБ)(10б:183189 190 194

Тодоревац -евца пс пт (Љ), пт (Г), Тодоровац (10б:196)

Тоддриш -иша пс (Ш)

Томићи (Шт), в. Даничићи, Петровићи

Томовача ш (Л)

Топаловача њ (Ш)

Топлпк-ика пт (Шт-У)

Топовиште бд г (Вp-T); Топовиште (600) (13:740)

Топдле-бла пс (Љ)

Торинал ш (Г), Торине пс (B)

Торовил ш (Т), њл (КР), Миличини — пс (Рc)

Точак Точка изв (Бр Л Kз Ј), пт (Kз), Töчак / Точак (Ж),

Точак извор (Ж) (13:809)

Точкања изв (Љ)

Тошићи зас (Мт.)

Тошкања изв (Г)

Трг, - рудара пс (Рв)

Требежина бд (Г)

Тремушњак В. Орловац

Трешња сд (Рс Л)

Трешњевица пс (П)

Триповац-бвца бд (Шл), Триповац (650) (13:740)

Трлина пс (Ж); Трлине њ ш (Бр), њл (П)

Трло, Иваново - л (М), Лакића - пс (Pc), Лисинско - пс (Бc),

Максимовића — пс (Мт), Мартиновића - пс (Бc), Николића - пс

(Мт), Поповића — пс (Бc), Џамбовића — пс (Мт.); Трлал (Шт)

—ту попису 1516. Тиховац је забележен као мезра села Прелино које

„припада Островици у кази Рудник“ (16:312).
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Трновача изв (Т)

Трновица њл (ДБ ЛИ)

Трнци пс (Вр)

Трњаци пс (Т)

Трње њ (Л)

Трска бд (К)

Трћовачал њ (Т)

Трудељ -еља с (Т) (10б:182—183 — границе)

Тургуље л (Мт.)

Турчиновица њ (Бљ)

Тутменац -нца изв пт (Бр-Мр)

Ћава -ě бд зас (Мт)

Ђавице л (Мт.)

Чађавац брдо“ (Бc) (7a:161)

Ћајовац-бвца пт (Л)

Ћатовача лш (Рc)

Ћелије зас (3), пт (Т), Ћелија к зар (З) (13:822)

Ћелинска изв (Т), пс (Т)

Ђенар -ăра изв пс (Рс)

Ћерамида њ ш (Бз), Ћерамиде заспд (Рс), зас пс пт (3)

Ћерамиџиница пс (Дв)

Ћетентите пс (Д)

Ђувик -ика бГ зр (Др), пс (B), бд (Ж), ш (Kз)

Ћук / Ђукови бд (Ц)

Ћуковац-бвца изв пт (М)

Ћумбрница бд (Ж), Ћумурница (10б:180)

Ћупрeтина пт (Шт)

Ћуприја, Гвоздена - пс, Марина - мост (Шт)

Ђуровићи зас (П)

Ћусинац -инца л (Мт.)

Угарнице пс (B), Угарнице (600) (13.741)

Угарци “место на коме се налазе остаци старе цркве“ (1:6)

Угриновци с (У) (10б:190-191)

Ујевина ш (Ж)
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Ум коса“ (Бр) (10б:195)

Усек пс (Шт)

Усовачал (Мт.)

Усулине пс (Др)

Ханпште пс (Дв), Ханиште место близу Маџарског гробља”

(у) (13:831)

Храст сд (B), Живановића - сд (Др), Јосиповића - сд (Др),

Ломића - сд (Др)

IЦаревац -вца изв ш (В); поток, лева притока Зовљака”

(Ц-Мт) (10б:185-186)

Цвејовача њ (Ж)

Цер пс (Ж), вис” (Ш)(10б:181273), Велики - бг (Ш), Вучковића

— сд (Др)

Церје бд (Л), ш (Д ЖT)

Дерова с (Ц) (10б:185-186)

Циганка пс (Ц), бд (Дв Шл), Циганка брег у Шилопајском

пољу” (13:828)

Циганкара пт (Ж), в. Коњевчица

Циганлија њ (Kз)

Циглана -ане пс (К)

Шицаљка дc (3); ш (13:822)

Цбљевци пл (3)

Шрепана -ане - Вуловића пс (Дв),- Марјановића пс (Дв), Код

црепане (Дв)

Црепуљка њ (Л)

Шрквина бг пс (Ж. Рс Рв ШтKз), изв (B), зас (Дв), Црквине вћ

(Гр), пс (Дв), трагови старе православне цркве“ (11:11); пт

(П-Ш-Kз)

Шујовача пс (Ш)

Чавинац -нца извл (M)

Чадор, Марков чадор брдо“ (З–Ц-Дв) (10б:178185)

Чађавац -авца бд пс (Бc), зас (15) (13:801)

Чапрл (М), л (Бљ), Вељков - пс (Рв), Мићов - л (Рc)
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Чаирчић -ића њ вћ (М)

Чанак Чанка у (К), Чанак-вода извор (Бc) (7a:161)

Чанчић -ића изв (K)

Чардак -ака њл (Др)

Чворндвача бд (Гр)

Чворовац -öвца изв пт (Мр)

Чвдpтанбвци пт (Бљ), зас (42) (13:832), в. Чортановац

Чекрљашица изв (Рљ) (13:824]

Челар пт (П)

Челдтек-опека ш (Рљ)

Чесма Чесме, Адамова — (РС), Аксентијева - (КР), Андрића

- (Т), Антонијева — (Рел), Арапова – (У), Аџића - (Шл), Бакића

- (Рс), Барјактаревића - (Шл), Чесма Барјактаровића в.

Барјактарица, Берберова чесма (Р) (10б:173), Бердића - (Т), в.

Péновачки извор, Богдановића — (3), Божова — (РС), Босутска -

(Бc), Боцићева - (Рв), Бошкова — (3), Бркића - (Д), Будова — (РС),

Буздова - (Т), Бућина — (Pc), Варничка - (Вр), Василијева — (Мт),

Васиљевића - (Г), Васова — (Pc), Велика - (B), Весовића - (Др),

Влајковића - (Бе), Вујића - (Шл), Вучетића — (Ре), Гавриловића

- (Бc), Гвоздена - (Ж), Голубачка - (КР), Даниловића - (З Рв Рc),

Даничића - (ГРс), Десмића - (J), Добримирова - (Kз), Дрекавчева

- (У), Ђенералова — (Б), Ђорђевића — (РС), Ђурића — (М), Жабина

- (Шт), Жагарова — (Рс), Живанића - (Pc), Живанова — (3),

Живкина — (РС), Збеговачка - (J), Зврзина - (Рс), Златина - (Т),

Ивковића чесма (Д) (13:837), Јанина — (Pc), Јанковића — (Рс),

Јасеновита - (Kз), Јеремина - (Кр), Jóцовића - (Бз), Караулића -

(Рв), Катина — (Рс), Ковачевића - (Kз), Kóмненовића - (Бе),

Коначка — (PB), Kóсина - (Рс), Kóјова — (Рв), Крстановића - (Др),

Кукурузина - (Т), в. Кукуружњачина, Лазина чесма (Бљ) (13:832);

Лазова - (Kз), Лéцова — (РС), Ловачка - (Т), в. Ненадова -, Ломина

- (Рв), Ломића чесма (Др) (13:803) Лукића - (J), Максимовића

чесма (Рљ) (13:824), Маркова — (Т), в. Студенац, Марковића (П);

Марковића чесма (Рљ) (13:834); Мијаилова — (Рв), Милановића -

(ВЗ), Миленкова — (Ре), Миленковића чесма “извор Рудничке

реке (Рс) (13:784); Милића - (Т), Миличића - (КР), Миловановића

- (Гр), Милорадова - (Вр), Милутинова — (Рс), Миркова — (Pe),
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Мишулина — (Рв), Ненадова - (Т), в. Ловачка, Нешића чесма (Д)

(13:837), Николића - (Pc), Höвова - (Др), Oбућина - (Шл),

Општинска — (Бр), Осина — (3), Остојина - (Лп Мт), Остојића -

(Вр), Пејовска чесма (3) (13:822); Перкића - (Бе); Петрића чесма

(ДБ) (13:836); Прскалова - (Гр), Радичева — (РС), Радовановића -

(Pc), Радојева - (Pc), Радојичића – (У), Рајковића - (B), Савића -

(Д), Сарачевића - (Шл), Сејина - (Рљ), Секулића - (Kз), Сенина

чесма (Рљ) (13:824), Симића - (Гр), Стакина — (У), Стојковића

чесма (Рљ) (13:824), Сува - (ГрPc), Танасијева — (3), Ћирбвчева -

(Т), Ћуровића - (П), Циганска — (J ГрPc), в. Хајдучка, Хајдучка

(Pc), в. Циганска, Црквена — (3), Ча-Димитријева — (Ј), Чедова -

(Т), Чивовића - (Рв), Шијачка - (Т), Школска - (Т), Чесма под

Великим брдом х2 (КР) (13:830),- под Кељом изв (Рc), Чесма под

Кељом, Чесма под Кршем (З) (13:822), Чесма под Липетом (КЗ)

(13:807), Чесма под Лисинама (КР) (13:830), Чесма под Рудником

(Рc) (13:785), Чесма на Војводинама (З) (13:822); — на Триповцу

(Шл), Чесма у Гроту (3) (13:822); — у Парлогу (Мт), у Пројишту

(3), Чесма у Пројишту (3) (13:822); — у Реци (В), - у Тбчку ч (J),

Чесма код Осовог вотњака (З) (13:822), Чесма код Росића кућа

(М) (13:796), Код Ђуровића ч пс (П)

чесмица изв пт (з Шт-У КМтЖ), Вучетића — (Ро), Ивковића

— изв (Ж); — у Васовићима ч (3), Чесмица у Осоју (К) (13:811)

Чивутанил пш (Гр), па пш (Рс), в. Величковци (13:793)

Чикер бд (ШЛп П)

Читлук Читлука бд (Рљ—Шт Л Бљ)

Чолићи зас (Т), пс (Ж)

Чортановац поток, лева притока Бољковачке реке“ (Бљ)

[10б:324c)

Чдт бд (Мр Бр Б)

Падина л (Рс)

Шамбовача извор“ (Бc) (7a:161)

Шврковина страна, њиве” (Бc), према личном надимку Џврк

(7a:161)

Шемат изв зас (Рљ — 18) (13:825)



Ономастика Качера 77

Шајдине “место на си страни Великог Штурца, у селу Љуби

чевцима“ (13:789)

Шапа, Курјачка - ш (Рc)

Шарлија њ (Бр)

Шаторпште бд (Вр)

Шашина бд (Дв)

Шврљина в (K)

Шевар -ăраш (Kз Л), — Војиновића бд зас (К), Лазбв - њл (У),

Матића - ш, Мирића -ш (К), Томовића - бг (Рс), Под Шеваром л

Бр)“

IШеварице пс (И)

Шеговача њ пт (Др Ж)

Шептелије л (У)

Шаб, Густи - ш (Ж), Јокачин — пс (Др), Шибови шч (Рc)“

Шибдвита ш њ (Ж)

Шиковац -öвца изв пт (Бљ—Шт)

IШилдпај -опаја с (Шл) (10б:184 — границе)

Шиљача њл вћ (ДБ), њ (Л)

Шиндралија њ (У)

Широковац-бвца зас (Др—Ж), извш (Вр)

Шкодрићи зас (Дв)

Школа зас (Вр), Код школе сд (Рс)

Шљиваци пс (П)

Шљиветине, Ђорђеве пс (Ш)

Шљивице пс (Вр)

Шљивици пт (Ј) (1:4)

Шљивићи пс (Дв)

Штавица с (Шт) (10б:189 — границе)

Штација пс (Шт)

Штбвна бд изв зас (Ж)

Штурaц -рца пл (Рc), Велики Штурaц (в. Панчићев врх) (1:4);

Мали пл (Рc)

Шуковача пс (П)

“ Шевар је геогр. термин са значењем “ређа шумица“.

* Шиб је геогр. термин са значењем млада шума“.
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Шума пс (Ш), Латовачка — ш (Kз), Мајданска — бд (Бљ),

Мачкова — ш (П), - под Мочилом пс (Шл), Савића - пс (Шл),

НШилопајска - њлш (Шл)

Шумадинци зас пс (Мт), пс (Ц)

Шумарш (Бр)

Шуци Шутаца с (Ш) (10б:180–181)

Шуштеревац-вца изв (3)

Регистар одредбених речи

Аврамовића запис, - извор, Адамов јабучар, Адамова ливада, - чесма,

Адамовића брдо, - воденица, - главица, - гробље, Аксеншијева чесма,

Аксентијевића воденица, - запис, Аксовића извор, Алапавловића извор,Алек

сића запис, - извор, Алемпијевића воденица, - забран, - извор, - поток, Алијин

ливадак, Андријанин поток, Андријин извор, Андрића извор, - поток, - чесма,

Андрићева воденица, Анкина раван, Антонијева вода, - њива, — чесма, Анто

нијевића извор, Антоњевића извор, Апостоловића поток, Арапова чесма,

Арсенијевића извор, - поток, Аџића брдо, — воденица,- запис, — извор, — мочила,

— поље, — поток, - чесма, Аџине ливаде, - орнице,

Бакарно Гувно, Бакића воденица, - поток, - чесма, Балтачки извор,

Банковића поток, Соваре бањанске, Барјактаревића/Барјактаровића чесма,

Барјамово поље, Башкаловића извор, Беговића воденица, Бела вода, Белашина

воденица, Беле стене, Бели камен, — песак, Белића извор, Бело поље, Белопољ

ски поток, Белушки поток, Бељошина бара, Берберова чесма, Бердића воде

ница, - чесма, Берисавачко гробље, Бистри поток, Бјелушки поток, Благо

вештенски поток, Блажића поток, Блашковића водица, Благојевића брдо, -

извор, Богданов извор, Богдановића извор, - поток, - чесма, Богдановићева

воденица, Богдин извор, Богићевића брдо, Боговички поток, Богојевића

воденица, - извор, Бара Божића, Божов виноград, Божова чесма, Бојовића

гробље, — запис, — поток, Бољковачка планина, - река, Бољковачки к(л)ик,

Борисављев извор, Борисављевића воденица, Боришина воденица, Боровња

ково језеро, Босутска селина, - чесма, Боцићева чесма, Бошанско брдо, -

гробље, Бошкова чесма, Бошњанско гробље, Брајин поток, Бранисављев

извор, Бранчићска главица, Братеначки извор, - поток, Брацин извор, Бре

зовачки поток, Брестовачки извор, Брестовски поток, Бркића чесма, Бугарски

извор, Будин извор, Будова воденица, — чесма, Буздова чесма, Букова главица,

Бурдин извор, Бућин поток, Бућина чесма, Бушића извор, - поток,

Варничка чесма, Василијева чесма, Василијевића извор, Васиљевића

поток, - чесма, Васине баре, Васића запис, - поток, - стублина, Васова главица,
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-чесма, Васовића запис, - извор, - поток, Велика Босута, - Брестова, - градина,

— Звезда, - капија, - Кеља, - ливада, - Липовица, - Островица, - раван, - река,

- чесма, Велике ливаде, - њиве, Велики бунар, - Голубац, - до, - Јеленац, -

Калиманац, - Оњег, - поток, - рид, - цер,— Штурaц, Велико брдо, -Збеговиште,

Вељина воденица, Вељића извор, Вељков чаир, Вендино брдо, Вербића

воденица, Веселиновића поток, Веселића забран, Весића главица, - извор, -

кичер, Луке -, - поток, Весовића чесма, Видаковића поток, Видојевића

воденица, - запис, Вилино коло, Вилипова коса, Високи поток, Височки поток,

Виторов извор, Виторово брдо, Вишњички поток, Влајин бунар, Влајине баре,

Влајковића чесма, Влајов извор, Власната коса, Влашки поток, Воденичин

поток, Војина страна, Шевар Војиновића, Вој(и)чиновачки поток, Војковачка

река, Војов извор, Врановачки извор, Врањска њива, Врлајски извор, Врлетна

страна, Врли вир, Врнчанска механа, Вртински поток, Вујића чесма, Вујичино

гробље, Вујичића извор, Вуловића брдо, - воденица, - запис, - извор, - поток,

— црепана, Вучетића брдо, - извор, - поток, - Равне, — чесма, -чесмица, Вучија

вода, Вучји поток, Вучковића поток,

Гавриловића поток, - чесма, Гајића воденица, — кућа, - поток, Гајске

ливаде, Гајски поток, Гарашка крушка, Гвозден брег, Гвоздена чесма, Гигића

брдо, Врба Гинина, - њива, Глишића бунар, - извор, - поље, Глишова коса,

Глишовића гробље, - запис, - извор, Глуваћева кућа, Гола коса, - стена,

Голубачка чесма, Горичка коса, Горња градина, - ливада, - раван, -река, Горње

Брдо, - Граовиште, - њиве, Горњи вотњак, - крај, — крш, Градска / Грајска

гора, Градски бунар, - поток, Грмова коса, Гробљанска вода, Гробљански

поток, Грујичина вода, Грчки гроб, Грчко гробље, Гужев јасен, Гукошка река,

Гукошко брдо, Гуришевачка Звезда, Гушави поток, Гушића воденица;

Давидовачка река, Даков до, Дамњанов крш, Дамњанова воденица,

Дамњановића гробље,Даниловића брдо, - воденица, - поток, - чесма,Даничина

коса,Даничића поток, - чесма,Данојлића извор, ИзворДанојловића,Дачовчева

воденица,Дебело брдо,Деверски поток,Делалића поток, - прлина,Делин поток,

Десмића чесма, Дивљачка коса, Дикачина кућа, Бара Димитријевића, -

воденица, - извор, - поток, Дић(с)ка главица, Дишина вода, Дишића поток,

Дишков поток, Дмитровића воденица, - извор, Потес -, - поток, Добра вода,

Добримирова чесма, Добри рт, Добросављева воденица, Добросављево брдо,

Доброшевачко гробље,Доков до,Доња ливада, - раван,ДоњеГраовиште,Доњи

вотњак, - крај, — крш, Драгин бунар, Драгина воденица, Драгића поток,

Драгићевића поток, Драгобиљска река, Драгољубов извор, Драгољубова

воденица, Дражића гробље, — поље,Драшковића воденица, Дрекавчева чесма,

Дубово брдо,Дубокајаруга, Дубоки поток,Дуга коса, - њива,Дуги рт,Дудилов

запис, Дудовачко брдо, Дујића брдо, - бунар, — поток, Дукино брдо, Дукића

извор, - поток, Дулов поток, Думаџино брдо, Дундина вода, Дуњића забран,

Дућовића извор, Душанов извор,

Ђенералова чесма, Ђоковића запис, - извор, - раван, Ђолова воденица,

Ђорђеве шљиветине, Ђорђево брдо, Ђорђевића гробље, - извор, - њиве, -

чесма, Ђуковића брег,- извор, Ђунисијевића брдо, - воденица, - запис, — потес,
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Ђурђевића воденица, — камаљ, - поток, Ђуревички поток, Ђурино брдо, Ђурића

воденица, - извор, - поток, - чесма, Ђуричин шоток, Ђуричина коса, -ливадица,

Ђуровића главица,

Ерино брдо, Еровића извор,

Жабин поток, Жабина воденица, — чесма, Жагарова чесма, Жеравачки

поток, Живанина бара, Живанића чесма, Живановића воденица, - извор, --

храст, Живкин виноград, Живкина чесма, Живкова воденица, Живковачка река,

Животин бунар, Жикарин извор, Жиков бунар, Жингова воденица, Жуљин

извор, Жупанов извор, Жупаново брдо, Жута бара, Жути брег,

Заграђска /Заграћка река, Заграћки брег, Збеговачка чесма, Збеговачки

поток, Звезданско гробље, Зврзина чесма, Зевалова вода, Зеленичин поток,

Зељине ливаде, Зембин извор, Златина чесма, Злокућански поток, Зољина

градина,

Иванков извор, Иванковчев извор, Ивановачки камаљ, Ивановића

воденица, - запис, - поток, Иваново трло, Ивковића гробље, - до, - извор, -

поток, - чесма, - чесмица, Игрутиновића бара, - потес, Изворачки поток,

Илинчина бара, Илинчића вис, Илића воденица, - извор, - поток,

Јаворов поток, Јаковљев поток, Јаковљевића бунар, - запис, - извор, -

крш, Јанина вода, - чесма, Јанићева воденица, Јанићијева стублина, Јанкова

воденица, Грла Јанковића, - извор, — чесма, Јарменовачка река, Јасеновита

чесма, Јаћимова њива, Јаћимовића воденица, Јевђина коса, Јевђића бубања,

Јевтића воденица, - извор, - коса, - поток, Јекина градина, Јекино гробље,

Јеленска стопа, Јелесијева воденица,Јелетски поток, Јелина вода, Јелића брдо,

-извор, -поток, Јеличин део, Јеловачки поток, Јеремина чесма,Јеремино језеро,

Јеремића гробље, Јеринића гробље, Јованов извор, Јованова вода, Јовановића

воденица, - гробље, - запис, - извор, - потес, - поток, Јованчина бара, Јовино

поље, Јовичића воденица, - извор, - поток, Јовишино брдо, Јокина воденица,

Јоксимовића гробље, Јоксића извор, - поток,Јосиповића извор, Орах -, - храст,

Јоцовића чесма, Јочовића брдо, Јулчин извор, Јулчина њива,

Кадијин поток, Каловити поток, Калуђерска вода, Калуђерске ливаде,

Калуђерски поток, Камаљевића извор, Камарин извор, Каменита коса,

Каменити извор, Кандића извор, Кановачки поток, Вотњаци Караулића, -

извор, — поток, - чесма, Караулићева воденица, Караџина градина, Каровића

запис, — извор, Катин грм, - запис, Катина чесма, Катранџића коса, - лука,

Каћин Гроб, Качерско брдо, Кетина коса, Кецова кућа, Кечин извор, Кијевачки

поток, Киковски поток, Кисела вода, Кићунова воденица, - ливада, Кнежевачки

поток, Ковачева коса, Ковачевића брдо, — воденица, - извор, - ПОТОК, - Чесма,

Козељска планина, Козина воденица, Којића бубања, — воденица, - гробље, -

забран, - запис, — извор, — страна, Којички извор, Којов забран, - поток, Којова

чесма, Којово брдо, Кокошиње брдо, Комарчево брдо, Комненића воденица,

Комненов извор, Комненовића баретина, - поток, - чесма, Компировића

воденица, Коначка чесма, Конђина воденица, Косина чесма, Костадиновића

воденица, - гробље, Костића воденица, Заселак -, - извор, - поље, Кочински

брег, Кошутића кућа, Крајно поље, Краљева стопа, Красојевачка река,
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Кратки брег, Крива њива, - Река, Криви поток, Крња јела, Крњин поток,

Крњина ливада, Крстановића извор, — чесма, Крсташа липа, Крстића брдо,

- воденица, - извор, Кртичина воденица, Крушевито брдо, Крушков до,

Кршевито брдо, Кукурузина чесма, Кулизића поток, Кулов поток, Куновачки

извор, Курјачка шапа, Кутлашин поток,

Лавуџино осоје, Лазарев извор, Лазарева брана, - вода, Лазаревића

Боденица, - извор, Лазаричин извор, Лазин грм, Лазина вода, - механчина, -

чесма, Лазине њиве, Лазини калеми, Лазов извор, - шевар, Лазова чесма,

Лазовића забран, - извор, — камаљ, — поток, Лазовске Равне, Лајића њиве,

Лакића трло, Лалиначка планина, - река, Лалиначко поље, Лашовачка шума,

Лаудановића извор,Лекин извор,Лекино брдо,Лековита вода, -река,Лелечка

бара, Лепо Поље, Лепосавино брдо, Лескова бара, Лецова воденица, — чесма,

Ликин поток,Ликића воденица, - забран,Ликове градинчине,Ликомиров извор,

Литетски извор,Липова пољана, — раван,Липовачко гробље,Лисински извор,

Лисинско трло, Ловачка чесма, Лојова кућа, Ломина чесма, Ломића вода, -

извор, — храст, - чесма, Ломски извор, Лукића брдо, - бунар, — воденица, -

гробље, - коса, - поток, - чесма, Лучин поток,

Љотића бара, Љубанов запис, - извор, Љубивојев извор, Љубичића поток,

Љубишина ливада, Љубова воденица,

Магарећа вода, Мајданска шума, Мајдански извор, Мајорова воденица,

Баван Мајсторовића, - запис, - извор, - поток, Максимова врела, Максимовића

воденица, - извор, - поток, - трло, - чесма, Мала Босута, - Брестова, - Кеља,

о- ливада, - Липовица, - Островица, - река, Мали Голубац, - до, — Јеленац, -

Калиманац, - крш, - Оњег, - поток, - рид, -- Штурaц, Мало Збеговиште, -

осоје, - поље, - Село, Маловчева воденица, Маловчево брдо, Мамутова бара,

Манастирски поток, Мандића брдо, - извор, Мандићева воденица, Маријанов

/ Марјанов гроб, Маринковића ливаде, - поток, Марјановића воденица, -

гробље, - запис, - извор, - поток, - стублина, - црепана, Маркићевића извор,

Марков студенац, - чадор, Маркова ливада, - раван, - стопа, Марковића брдо,

- запис, - извор, - поток, - чесма, Мартиновића брег, - трло, Масени бунар,

Матијева воденица, Машина вода, Матића вода, - воденица, - извор, - поток,

- шевар, Матовића брдо, - извор, Мацановића воденица, Мач(и)ја коса, Мачија

стена, Мачкова воденица, — шума, Маџарско гробље, Машића поток, Меде

вачка греда, Мечија главица, Мечова главица, Мијаилова чесма, Мијаиловића

вода, - извор, Мијатов бунар, Мијатовића извор, — поток, Микаилов извор,

Микинчева вода, Миладинова воденица, Миладиновића извор, Миланов поток,

Милановића извор, - чесма, Милевин извор, Милевина воденица, Миленкићев

бунар, Миленкова чесма, Миленковића брдо, — чесма, Милетића бара, - брдо,

— воденица, - извор, Миливојевића воденица, Милијића поток, Милина вода,

Милинков запис, — поток, Милинов до, Милића виноград, - воденица, - извор,

- пресоје, - чесма, Милићев поток, Милићевића извор, Миличини торови,

Миличића воденица, - гробље, — чесма, Милованов извор, Миловановића

воденица, - гробље, -запис, - извор, - поток, - чесма, Милојев извор, Милојков

извор, Милорадова чесма, Милосављева воденица, Милошев извор, Милошева
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воденица, Милошевића брег, - воденица, - главица, - гробље, - запис, - извор,

Милункина воденица, Милутинов поток, Милутинова чесма, - воденица, -

градина, - ливада, Миљковића воденица, Миљчин Добриловац, Минића

воденица, — њиве, Мирића брана, - воденица, - осоје, - шевар, Миркова чесма,

Митова воденица, Митровића воденица, Мићов извор, - чаир, Мићовића

извор, - поток, Миџановића поток, Мишовића брдо, Мишулина чесма,

Момчилов јабучар, Моравачки / Моравички камаљ, Мраморита коса,

Мујовића раван, Мулин грм, Мутањска коса, Мутањски поток,

Недељковића бунар, - воденица, -запис, - извор, - ливада, -поток, Недића

воденица, - гробље, - запис, Недовића воденица, Ненадова чесма, Ненадовића

воденица, Несторовића извор, Нешића извор, - чесма, Никића бунар, - гробље,

Николин извор, Николића брдо, - запис, - извор, - поток, - поточић, - трло, -

чесма, Николчића воденица, - поток, Нинковића брдо, - поток, Новаков извор,

Новов извор, Новова чесма, Ножагин извор,

Обла главица, Обрадов извор, Обрадова вода, Обрадовића извор,

Обреновића воденица, - гробље, - забран, - запис, - извор, Обућина чесма,

Округло брдо, - поље, Оњешки поток, Општинска чесма, Орашина коса,

Орнички поток, Осов вотњак, Осина чесма, Остојин извор, Остојина

воденица, -чесма, Остојића река, -чесма, Остојићева воденица, Островачка

/ Острвичка река, Оташевића запис, - Камаљ,

Павла Шенга воденица, Павлова вода, - воденица, — пољана, Павловића

воденица, - запис, — извор, Лужњак -, - поток, Павлово брдо, Павлучића брдо,

- бунар, Пајина вода, - орница, Пајића воденица, - извор, Пајовића поток,

Панове ливаде, Пантелића извор, Пантића воденица, Воћњак -, - запис, -

извор, - поток, Пантовића градина, Панчићев врх, Пањевачки поток,

Парандилова вода, - воденица, Парипова коса, Парлоски /Парлошки поток,

Паунов поток, Паунове ливаде, Пауновића гробље, Пашино брдо, Пејовића

воденица, - поток, - стублина, Пејовска чесма, Пековачки бунар, Пековића

извор, -страна, Пељин поток, Перина страна, Перишин извор, Перишино брдо,

Перишића воденица, Перкића коса, — чесма, Перовића извор, Персајтовића

воденица, Персина раван, Перџово гробље, Петков поток, Петковића

воденица, - главица, Петрића воденица, - гробље, - извор, - чесма, Петрова

вода, — њива, Петрови свињци, Баван Петровића, - брдо, - бубан, - бунар, -

воденица, - запис, - извор, Петронијев вотњак, Петронијевића бунар,

Пећинска коса, Пећински поток, Пешића извор, Пиздина вода, Пинџино брдо,

Пицукина воденица, Плећова механа, Плужевиначки / Плужевински поток,

Плужевиначка река, Поломска воденица, Поломски извор, Полугина воденица,

Полугино гробље, Пољански поток, Попов Јалак, Попова бара, - крушка,

Попове ливаде, Поповића воденица, — запис, - поток, - трло, Поповићски

поток, Поцова воденица, Пргина воденица, Превислављева Воденица,

Превојски извор, Прежов бунар, Принципова заседа, Пријеко брдо, Прлинска

коса, Прлински вис, — поток, Прлови борићи, Прљића поток, Продовића поток,

Прскалова чесма, Пуришића брдо,
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Равна главица, — коса, Равно осоје, Радаковића воденица, - извор, — кључ,

- лучица, Раденкова воденица, Радивојевића воденица, Бубан Радивојчића,

Радичев поток, Радичева чесма, Радишића река, Радовановића бунар, - запис,

Радовића бунар, - извор, - поток, - чесма, Радовчев извор, Радојев забран, -

извор, Радојева воденица, - ливада, - чесма, Радојевића извор, Радојево брдо,

Радојичина воденица, Радојичића главица, - запис, - извор, - поток, - чесма,

Радојкова воденица, Радомирова воденица, Рајков извор, Рајкова воденица,

Рајковића извор, — чесма, Рајково језеро, Рајковчев извор, Ракића гроб, - извор,

Ракљасти извор, Раковита лука, Раковића брдо, - бунар, — воденица, - запис,

- извор, - ливаде, - лука, Ранђића гробље, Ранкова вода, Ранковића извор, --

поток, Рањски поток, Рапшиначки поток, Рачи поток, Рачићева воденица,

Рашића воденица, - гробље, - извор, - opac, Рашова воденица, Рељића воде

ница, - запис, - извор, Реновачки извор, Репино брдо, Ристина вода, Ристића

воденица, - извор, - стублина, Ристовића поток, Ровинчев извор, Ровинчеве

ливаде, Рогоњина воденица, Родољубова воденица, Росића извор, Руда главица,

Рудничка Звезда, - капија, - планина, - река, Ружина ливада, Рулића потес,

Рулићева ливада, Рупчина воденица, Ручићки поток,

Савин извор, Савина главица, Савића воденица, - гробље, - запис, - кључ,

- поље, - поток, - студенац, - чесма, - шума, Савковића воденица, - забран, -

запис, — раван, Сајића брдо, - воденица, - Очага, Салашанске ливаде, Салашки

поток, Салашнко гробље, Самаџина орница, Сандића воденица, Воћњак

Сарачевића, - ливада, - запис, — поток, - чесма, Сарића извор, Светињачки

поток, Светозарова капија, Светоликов извор, Сејина чесма, Секулића чесма,

Сенаковића / Сенековића ливада, Сенина чесма, Сенковића ливаде, Сеоска

воденица, — капија, Сеоски атар, Симеуновића гробље, - извор, Симића брдо, -

воденица, - извор, - забран, - поток, - чесма, Симићевића извор, Симуновића

извор, Скраси камен, Славков извор, Славољубов извор, Слана бара, Соћина

воденица, Спасојев извор, Спасојевића воденица, — главица, Средња Липовица,

Средње брдо, - поље, Срејино брдо, Сретеновића запис, — извор, - поток,

Срнина јаруга, Српски поток, Стакина чесма, Станин до, Станојева воденица,

Станојкин извор, Стара кућа, Стари забран, - извор, Старо гробље, — Село,

Староселска река, Старчевића извор, Стеванов извор, Стевановића запис,

- извор, Стевова воденица, Стефановића гробље, Стојадиновића воденица,

Стојановачки поток, Стојановића извор, — поток, Стојића извор, Стојковића

чесма, Стражевића воденица, Студена вода, Сува чесма, Суви Оњег, - поток,

Суво брдо,

Тадијин поток, Танасијев извор, Танасијева чесма, Танка коса, Танки рт,

Ташков извор, Теовановића извор, Теовачка коса, Теовачки поток, Теодо

ровића извор, Тепчево /Тепчово поље, Терзића извор, Тиков извор, Тикомирова

вода, Тодовића воденица, Тодоровића воденица, - запис, - извор, Томанин

извор, Томина барака, Томисављев извор, Томића виногради, - градина, - запис,

- извор, - њива, Томовића забрани, - шевар, Тошића запис, — поток, Трешњов

поток, Тришића воденица, Трнова коса, Трновачки поток, Троструки поток,
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Трсковита бара, Трудељска река, Трудељски вис, Тубића поток, Тумбашића

воденица, - поток, Турске њиве, Турски поток,

Ћајино брдо, Ћелински поток, Ћирин запис, Ћирков до, Ћировчева чесма,

Ћопов извор, Ћоров виноград, - забран, Ћосин извор, - поток, Ћосића осоје, -

поток, Ћосов поток, Ћосовчева воденица, Ћуранова воденица, Ђуровића чесма,

Угљешин поток, Угриновачка река, Угриновачки Голубац, Угриновачко

поље, Урошева воденица,

Филиповића брдо, - извор,

Хајдучки бунар, Хајдучка вода, — чесма,

Шарева вода, Царевића воденица, - извор, Цвејанова ливада, Цвејин бунар,

Цвејова вода, Цветкова њива, Цветковића брдо, - поток, Цветково брдо,

Дерова главица, - река, Церовачка река, Церовити рт, Церовска река, Циган

ска чесма, - бурдељи, - извор, Цинцарева воденица, Црвена земља, - јабука, -

плоча, Црешњев поток, Црквена коса, Црквени забран, Црквено гробље, Црна

бара, - река, Црни врх,

Ча-Димитријева чесма, Чалакова вода, Чамџина воденица, Чарапића

поток, Чедин бунар, Чедова чесма, Чедомиров поток. Чеков бријег, Чергова

воденица, Чивовића поток, - чесма, Чивутско гробље, Човечија стопа, Чо

карино брдо, Чолаково брдо, Чолића воденица, Чуљин поток,

Шамбов забран, Џамбовића трло, Џановића извор, Џеврљин поток, Џо

дина вода, Џокића извор,

IШаранчево осоје, Шаторачки поток, Шешковића воденица, Шибовита

коса, Шијачка воденица, — чесма, Шилопајска река, — шума, Шилопајско поље,

Широка коса, - лука, - плоча, Широки брод, Шкодрића брдо, — воденица,

IШколски запис, Шмијаиловачки поток, Шокоњина бара, Штавичка река,

Штавички Голубац, Штемпина кућа, Штуловића извор, — поток, Шукића њива,

Шумадински поток, Шумадинско брдо, Шупља стена, Шупљи камен, Шутачки

КАМаЉ.



ПРЕЗИМЕНА

Аврамовић: Рс (1), досељени од Сјенице за време Првог

српског устанка, сл. Св. Ђорђе (13:790), Бљ (7), ст. (11:10), сл. Св.

Стефан.

Адамовић: Рљ (8), ст., сл. Ђурђиц (13:825), огр. Грујића, Бр (7),

ст., сл. Св. Ђорђе (13:821); Шт (2), досељени из Бранчића између

два светска рата, сл. Св. Тома.

Аксентијевић: Бљ (5), ст., сл. Аранђеловдан и Св. Никола

(13:833), Бc (1), досељени од Сјенице у Првом устанку, сл. Св.

Никола, раније Св. Лазар (13:801).

Аксовић: Бљ (2), живели у селу и у 19. веку, не знају раније

порекло, сл. Св. Стефан.

Алапавловић: Вр (8), са огр. Ивановић, ст., сл. Св. Ђорђе

[13:806).

Алексијевић: Ј, огр. Стојадиновића (ЈГ ЈJР) (1:8, 13:795).

Алексић: Шл (5), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе, Бљ

(2), ст., сл. Св. Ђорђе (13:833), Дв (1), досељени из Козеља пред 2.

св. рат, сл. Св. Јован, J (1), досељени из Војковаца 1986, а тамо из

Црне Горе, сл. Св. Никола; B (3), ст., бар како сами мисле, сл. Св.

Никола.

Алемпијевић: Д (3), ст., сл. Св. Тома и Св. Никола (13:837), Љ

(1), дошли из Бранчића између два св. рата, сл. Св. Ђорђе; Бр (5),

ст., сл. Св. Ђорђе (13:821).

Андријевић: Д, ст., сл. Ђурђиц (13:837).

Андрић: Вр (1), досељени из Заграђа између два св. рата, сл.

Св. Стефан, Рв (1), досељени из Груже између два св. рата, сл. Св.

Јован, Бр (1), досељени из Славковице, сл. Св. Ђорђе, У (2), давно

досељени од Сјенице, сл. Св. Ђорђе (13:831), огр. Николића, Г (2),

ст., сл. Ђурђиц и Св. Ђорђе (13:839), Шт (3), ст. (2), сл. Аранђе

ловдан (11:10), досељени из Трудеља око 1960 (1), сл. Св. Петка,

* Цифром иза скраћенице места означава се број домова, сл. — слава, ст. —

староседеоци, старинци, огр— огранак, потомци истог претка у оквиру шире

фамилије.
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Љ (2), дошли из Дића, сл. Ђурђиц, З(1), дошли из Варница између

два св. рата, сл. св. Ђорђе; П (1), досељени из Срема пре устанка,

сл. Св. Димитрије, огр. Сретеновића (13:815); Т. (5), мисле да су

ст., сл. Св. Никола; Kз (2), досељени из Тетова после 1850, сл. Св.

Лука (13:809), Ш (2), живели и у 19. веку у овом селу, сл. Аран

ђеловдан, Бc (1), в. Толић, сл. Пантелијевдан (13:801).

Антовић: Шл (2), живе од старина у селу, а не знају одакле су

дошли, сл. Св. Лука.

Антонијевић:Ц (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола,

Г(4), мисле да су ст., сл. Св. Никола; Бр (3), дошли из Санџака, али

не знају када, једна породица позната и под презименом Левајац,

сл. св. Ђорђе (1) и Ђурђиц (2); Б (1), досељени из Липља између два

св. рата, сл. Аранђеловдан, Мр (3), живели у селу и у 19. веку, сл.

Св. Ђорђе, Вр (7), досељени из Гостиља (ужички крај) после Другог

устанка, сл. Св. Пантелије (13:806), Л (1), дошли из таковског села

Синошевића, сл. Св. Ђорђе; Kз (1), ст., сл. Св. Тома (13:808); И (1),

досељени из Брњице пре устанка (13:820), сл. Св. Никола, Лп (10),

пореклом из Брњице код Приштине, дошли пре устанака, сл. Св.

Никола (13:820), в. Радивојчевић, Антонијевић (Бc) (7a:162)

Апостоловић: Г. (1), мисле да су ст., сл. Ђурђиц,

Арсенијевић/Арсенијевић: Бр (2), досељени око 1875. из Слав

ковице, сл. Св. Никола (13:821), Ж (4) живели у селу и у 19. веку,

имали некад презиме Сарачевић, сл. Св. Никола, Шт (6), досељени

из Опава код Н. Пазара за време Првог устанка, сл. Св. Пантелија

(13:835); KP (1), досељени из таковског краја, сл. Св. Никола; B (2),

дошли пре устанака у Војковце, али не знају одакле, сл. Св. Никола.

Арсовић:Л (3), са огр.Достанић и Милошевић, ст., сл. Ђурђиц

(13:834).

Аћимовић: Мp (1), и у 19. веку живели у Моравцима, сл. Св.

Ђорђе, Љ. (3), давно досељени из Црне Горе, сл. Аранђеловдан

(2), досељени из села Ба између два св. рата, сл. Св. Ђорђе (3), И

(1), дошли из Бранчића, сл. Св. Никола.

Аџић: Ц (9), ст., сл. Св. Никола (5) и Св. Ђорђе (4), Шл (1),

дошли из Церове између два св. рата, сл. Св. Никола, З (2), дошли

из Церове између два св. рата, сл. Стара Нова година, К (2),

досељени из Козеља после 2. св. рата, сл. Св. Никола.
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Бабић: Kз (1), дошли из Ужица између два св. рата, сл. Св.

Лука, Гр, са огр. Миљковић, Вељовић и Јоцовић (Грж) и Миљ

ковић (ГрЉ), досељени од Колашина, сл. Св. Никола (13:793), РЗв,

сада са през. Радојевић, дошли из Мораче пре Првог устанка, сл.

Св. Никола (13:791).

Бакић: Рc (4), досељени из Васојевића у Ц. Гори за време

Првог устанка, сл. Аранђеловдан (13:791).

Балтић: Т (8), мисле да су ст., можда настали мешањем са

рударима Сасима, сл. Аранђеловдан (4), ст. „од Косова”, сл. Св.

Никола (4), „од старине једна фамилија” са Јевросимићима и

Чолићима (13:807), Бc (7a:162).

Банковић: Рс (5), огр. Чивовића (РЛ), досељени из Сјенице у

Првом устанку, сл. Св. Никола (13:790), ШлЛ, дошли из Каленића,

ужички округ, за време кнеза Милоша, сл. Ђурђевдан (13:828).

Башкаловић: Шт (1), дошли из Пољаница, а тамо из Козеља,

сл. Св. Петка; Kз (7), са огр. Стојановић, ст., сл. Мратиндан (13:808).

Бераха: Рв (1), Јевреји, одавно живе у Руднику.

Берисавац: K (1), дошли из Гараша, сл. Св. Јован и Св. Стефан.

Берковић:Љ. (1), дошао као лекар из Славонског Брода између

два св. рата, католик.

Благојевић: Ж (6), живели у селу и у 19. в., имали и презиме

Катанић, сл. Св. Лука, Рc (2), досељени из Белановице, а тамо из

Т. Горевнице код Чачка, сл. Св. Ђорђе; J (2), дошли из Војковаца,

а тамо из Старог Влаха од Сјенице, сл. Аранђеловдан и Св. Ђорђе,

B (6), са огр. Петровић, Ранковић, Илић, доселили се из Старог

Влаха пред Први српски устанак, сл. Аранђеловдан и св. Ђорђе

(13:799), Бc (6), „одувек” живели у селу, сл. Аранђеловдан, Шт (3),

дошли из Козеља, сл. Св. Ђорђе, Ц (1), досељени после 1. св. рата,

сл. Аранђеловдан, Кз (6), досељени у 19. веку из Црне Горе, сл.

Св. Ђорђе.

Блажић: KзБ, ст., сл. Ђурђевдан (13:809).

Бобић: П, са огр. Стевановић, Живковић, Петровић, Савић,

Милутиновић, „досељени из Старог Влаха, али ће, по свој

прилици, бити пре од Сјенице”, сл. Аранђеловдан (13:816).

Богдановић: Бc (10), са огр. Томић и Величковић (БcР), дошли

из Урсула код Сјенице у Првом устанку, сл. Св. Стефан, а славили
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Св. Николу (13:802), З (17), доселили се из села Дренова, из

ужичког краја, сл. Св. Ђорђе (13:824), Б (1), досељени из Треш

њевице кодТополе после 1. св. рата, сл. Св. Никола, Шт (2), дошли

из Заграђа између два св. рата, сл. Св. Јован и Св. Ђорђе, Мр (1),

дошли од Ивањице, сл. Св. Јован.

Богданчевић: ЗМС, в. Даниловић.

Богићевић: Б (1), дошли изТополе између два св. рата, сл. Св.

Никола; Д (2), дошли од Ивањице око 1980, сл. Св. Никола, Шл

(1), досељени између два св. рата, сл. Св. Никола.

Бдгојевић: Т (15), ТБ, једна фамилија са Павловићима и

Јањићима (ТКР), а из још дубље старине и са Остојићима у Варни

цама, ст., сл. Св. Никола (13:807); Kз (1), дошли из Трудеља, сл.

Св. Никола.

Богосављевић: Мт (1), дошли од Сјенице 1809, сл. Св. Никола,

ЈЈР, огр. Џанића, дошли из Кусатка код Смедерева, стара им је

слава била Ђурђиц, а сада славе Лазареву суботу (13:795).

Божић: Мр (12), ст., сл. Аранђеловдан (13:819).

Бојовић: Бљ (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Аранђеловдан,

КР (11), досељени од Сјенице 1809, сл. Аранђеловдан (1) и Ђурђиц

(10) (13:830), Бc (3), са огр. Станисављевић (БcВр), дошли из

Херцеговине у Првом устанку, сл. Св. Никола (13:801).

Борисављевић: З (2), мисле да су ст., сл. Св. Ђорђе.

Бордвњак -āка: Ш (1), досељени из Бершића, таковски крај,

сл. Св. Алемпије.

Бошковић:Г (5), ст., сл. Св. Тома и Св. Ђорђе (ГП ГВ) (13:839),

РС, дошли из Херцеговине пред Први устанак, називају се и

Бућићима, по свом деди „старом Бући”, који је био „неки мањи

војвода у време Другог устанка“ (13:790).

Брдарић: Лп, изумрли у мушкој линији, славили Игњатијевдан

(13:820).

Бркић: Д (3), ст., сл. Аранђеловдан (13:837).

Бугарчић: ЈГ, са огр. Весић, Лукић, Матић, дошли из пирот

ског округа почетком 19. в., сл. Св. Никола (13:795), КМ, огp Ђор

ђевића, дошли из Матијевца код Ниша око 1830, сл. Св. Никола

[13:812).

Бунтулић: ТР, касније Дамњановић, дошли из ужичког краја

око 1775, сл. Ђурђевдан (13:806).
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Бућић: РС, по претку Бошковића (в.) (13:790).

Бушић: И (12), досељени из Буткова код Ивањице, сл. Св.

Ђорђе (13:817).

Василијевић: Ј (4), огр. Јеремића (ЈГ), из дубље старине иста

фамилија и са Томићима (ЈЈР), ст., сл. Св. Јован (13:795).

Васиљевић: Г (1), ст., сл. Св. Ђорђе (13:839), Рв (2), непознато

порекло, сл. Аранђеловдан, Ш (3), живели у селу и у 19. веку, сл.

Св. Никола; Б (1), дошли из Калањеваца између два св. рата, сл.

Аранђеловдан, Шт (3), ст., сл. Лазарева субота, Ј, огр. Томића (1:9).

Васиљковић: Мp (1), одавно живе у селу (Цигани), сл. Св.

Никола.

Васић: Рв (1), дошли из села Мутња између два светска рата,

сл. Св. Алимпије,Мт (3), живелиу селу и у 19. веку, сл. св. Алимпије,

Бр (2), ст. — како сами мисле, сл. Св. Ђорђе, Рc (1), дошли из Мутња

између два св. рата, сл. Св. Алимпије, Мр (3), ст., сл. Св. Јован

Милоусни (13:819), Лп (1), дошли из Мораваца, сл. Св. Јован

Златоусти, Ј, огр. Бугарчића, вероватно погрешка, м. Весић.

Васовић: Бљ (4), ст., сл. Аранђеловдан (3) и Св. Стефан (1)

[11:91; РЗ, дошли из ужичког краја пре Првог устанка (13:791).

Величковић: Бљ (1), дошли из таковског села Бранетића, сл.

Аранђеловдан, БcР, огр. Богдановића, дошли из Урсула код Сје

нице за време Првог устанка (13:802).

Вељић: Гр, са огр. Пајовић, Сретеновић, Митровић, Ђурђе

вић, дошли од Колашина 1809, сл. Ђурђевдан и Аранђеловдан

(13:793).

Вељковић: Рв (1), досељени из Шаторње, В (1), мисле да су

досељени пред Први устанак, сл. Св. Лука.

Вељовић: Гр (3), в. Бабић.

Вербић: Бљ (8), ст., сл. Св. Никола (11:10).

Веселиновић: Ж (16), досељени од Сјенице за време Првог

устанка, сл. Св. Ђорђе (13:811), Ш (4), дошли из Живковаца крајем

19. века, сл. Св. Ђорђе, Шт (3), ст., сл. Св. Ђорђе (11:10).

Веселић: Д (6), ст., сл. Св. Никола (13:837), Шт (2), дошли из

Дића после 1. св. рата, сл. Св. Тома.

Весић: Ј (1), в. Бугарчић, Л (13), досељени после 1780. из Старог

Влаха, сл. Св. Стефан (13:834), Бc (1), дошли из Војковаца око
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1925, сл. Св. Ђорђе, В (3), дошли из Старог Влаха по Првом

устанку, сл. Св. Никола (13:799), Љ. (1), дошли из Ивановаца, сл.

Аранђеловдан, И (15), ст., сл. Аранђеловдан (13:817).

Весовић: Др (2), досељени из Осата у Босни за владе кнеза

Милоша, сл. Св. Стефан (13:804).

Видаковић: Мp (2), одувек су, мисле, живели у Моравцима,

сл. Аранђеловдан.

Видојевић: Вр (12), в. Катранџић, У (1), дошли из Шилопаја

после 1. св. рата, сл. Св. Никола, Шл (7), мисле да су ст., сл. Св.

Ђорђе.

Вићентијевић: КР, ст, сл.Ђурђиц (13:829).

Влајковић: Бc (1), од Бојовића, из старине у Босути, сл. Св.

Никола.

Вдјиновић: Б (2), дошли из суседних Калањеваца, сл. Аранђе

ловдан, Ж(1), дошли из Калањеваца, сл. Аранђеловдан, К (4), иста

фамилија са Максимовићима (КМ), ст., сл. Аранђеловдан (13:812);

Ш (2), дошли из Калањеваца, сл. Аранђеловдан.

Вујичић: М (1), огр. Ерића (МЈ), досељени у Првом устанку

из Старог Влаха, сл. Св. Лука, раније Св. Никола (13:797).

Вујовић: Ж (1), дошли из Прилика код Ивањице после 2. св.

рата, сл. Св. Ђорђе.

Вукајловић: Љ. (2), дошли са Рудника, сл. Аранђеловдан, Рв

(1), дошли из села Рудника, иначе ст., сл. Аранђеловдан, Рc (3),

ст., сл. Аранђеловдан.

Вукашиновић: Лп (3), досељени 1876. из Дудовице, сл. Св.

Ђорђе (13:820).

Вукићевић: РП, в. Пешић.

Вуковић (Бc) (7a:162)

Вуксановић: Шт (1), дошли од Ужица око 1955, сл. Св. Тома,

Л(1), досељени шездесетих година 20. в. из Бранетића, таковски

крај, сл. Ђурђиц,

Вулићевић: З(1), мисле да су ст., сл. Св. Ђорђе.

Вуловић: Шт (1), дошли из Давидовице пред 1. св. рат, сл. Св.

Никола; Дв (3), ст., сл. Св. Никола.

Вучетић: Рв (3), в. Чивовић, Рc (12), досељени у Првом устанку

од Сјенице, сл. Св. Никола (13:790).
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Вучићевић: БcЛ, в. Колашинац, Дв (2), ст., сл. Св. Јован, према

другим записима било их је 8 кућа (11:11).

Вучковић: Ш (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Лука.

Гавриловић: Б (2), пореклом из Живковаца, сл. Св. Никола,

Ж (14), „једна фамилија из старине“ са Старчевићима, Петрови

ћима, Стајчићима, Милићевићима, ЧолићимаДимитријевићима,

ст., и у средњем веку живели у Трудељу, сл. Св. Никола и Св. Јован,

сл. Св. Јован (13:810), Гавриловић Рс (5), досељени из Осата у Босни

после Другог устанка, сл. Св. Никола (13:790); Б (1), досељени с

Рудника, сл. Св. Никола, Бc (10), досељени од Колашина у Првом

устанку, сл. Св. Лука (13:801), M (6), ст., сл. Св. Јован (13:797), В

(1), ст., сл. Св. Никола, Мр (1), дошли из Живковаца после 2. св.

рата, сл. Св. Ђорђе; Kз (3), в. Мартиновић; K (5), ст., сл. Св.

Никола, МП, в. Гушић.

Гајић: Г (2), ст., сл. Св. Ђорђе (ГБ ГВ) (13:839); И (15), дошли

из Старог Влаха у време устанака, сл. Св. Никола, Лп (4), дошли

из Брњице пре устанака, сл. Аранђеловдан и Св. Никола (13:820),

в. Радивојчевић, ГрЉ, дошли у време Другог устанка из Старог

Влаха, сл. Аранђеловдан (13:793).

Глиговић: Бљ (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола.

Глигоријевић: K (5), са огр. Савић и Дамњановић, досељени

из Старог Влаха око 1780, сл. Аранђеловдан (13:813).

Глишић: Ж (3), ст., како сами мисле, сл. Св. Ђорђе, Рљ (1),

дошли из Славковице после 2. св. рата, сл. Ђурђиц, Бc (6), дошли

око 1830. из Јарменоваца, славили Јовањдан, а сада Св. Николу

(13:802).

Глишовић: З(13), в. Пајовић.

Гдјгић: Л (1), досељени од Ивањице после 2. св. рата, сл.

Лазарева субота.

Гојковић: Бљ (1),досељени недавно од Берана, сл. Св. Стефан.

Гордић: KзД, ст., сл. Св. Никола (13:809).

Гдставић, раније Јовановић: Ж (2), ст., сл. Св. Никола.

Гошић: Бр (1), дошли из Дучића после 2. св. рата, сл. Св. Лазар.

Грковић: Ј (4), дошли из Невада код Г. Милановца почетком

20. века, сл. Св. Никола.
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Грујић: РљЏ, са огр. Сретеновић, Дамњановић, Кузмановић,

Јевтић, Адамовић, ст., сл. Ђурђевдан, из старине једна фамилија

са Марковићима (РљМ) (13:825).

Грујовић:ДБ (2), ст., сл. Св. Ђорђе (13:837), Бљ (1 к), досељени

после 2. св. рата од Ивањице, сл. Св. Александар Невски.

Гушић: МП, са огр. Гавриловић, Илић, Павловић, ст., из

старине једна фамилија са Томићима (ЈJP), сл. Св. Јован (13:797).

Даговић: Рс, данас Петровић (в.).

Дамњановић:Т (5), в. Ћајовић и Бунтулић, Рљ (1), ст., сл. Ђур

ђиц (13:825); K (4), досељени око 1780. из Старог Влаха, сл. Св.

Јован (13:813), в. Глигоријевић (КБ); РљЏ, в. Грујић, ГЛ, ст., сл.

Ђурђевдан (13:839).

Даниловић: З (8), са огр. Богданчевић, досељени 1809. из

Дренове, ужички крај, сл. Св. Ђорђе (13:824), Бc (5), в. Гавриловић

(БcВ); У (1), дошли из Заграђа у 19. веку, сл. Св. Ђорђе, Рв (1),

дошли из Заграђа, сл. Св. Никола, Рc (1), дошли из Заграђа, сл.

Св. Никола; РЋ, ст. (13:791), T(1), дошли из Заграђа, а старином

из Дренове, Ужице, 1809, сл. Св. Ђорђе.

Даничић: Г (2), дошли из Кадине Луке, сл. Св. Лазар (1) и

Славковице, сл. Св. Ђорђе (1), Шт (5), дошли из Славковице крајем

19. века, сл. Лазарева субота (11:10).

Дандјлић: Љ. (2), дошли из Ивановаца између два св. рата, сл.

Св. Никола; Бр (1), досељени из Ивановаца, сл. Св. Ђорђе, К (2),

живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола; И (8), дошли из Старог

Влаха 1809, сл. Св. Никола.

Деверџић: РЗ, ст., сл. Аранђеловдан (13:790).

Делимарковић: Ј (14), ст., сл. Св. Лука, „данас имају разна пре

зимена: Радовановићи, Димитријевићи и Крстићи у Јарменовач

кој Реци, Савићи и Марковићи у Маркићевићима“ (1:7-8); уп. и

Драшковић (ЈJP).

Десивојевић: Б (2), дошли из Калањеваца између два св. рата,

сл. Срђевдан, К(12), дошли из Старог Влаха око 1780, сл. Срђевдан

(13:813).

Димитријевић: Ж (5), в. Гавриловић, Бљ (4), ст., сл. Аранђе

ловдан (13:833), огр. Делимарковића (1:8).
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Дмитровић: У (6), са огр. Лучић и Мићовић, досељени из

Босне око 1775, сл. Св. Никола (13:831), Шл (18), досељени из

ужичког краја пре Првог српског устанка, сл. Св. Јован (13:828), Л

(4), уп. Савић (ЛД), КР (2), дошли из Угриноваца између два св.

рата, сл. Св. Никола, Мт, досељени од Новог Пазара у време Првог

устанка, сл. Св. Никола (13:826), Д, ст., сл. Ђурђиц (13:837).

Дöбричић: Л, „давно однекуд досељени” (13:837).

Добросављевић: K (1), дошли изТрбушнице („раније”), сл. Св.

Лука и Св. Јован.

Ддгањић: Љ. (1), дошли из Калањеваца, сл. Св. Јован, Г (1),

дошли из Калањеваца, сл. Св. Лука, К (29), доселили давно из

Старог Влаха у Трудељ, па у Калањевце, сл. Св. Јован (13: 812), Ш

(1), дошли из Калањеваца, сл. Св. Никола.

Ддстанић: ЛД, в. Арсовић.

Драгићевић: РБ, ст., изумрли крајем 19. в., славили Аранђе

ловдан (13:791).

Драгојевић: П (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Димитрије.

Драгојловић: Л, дошли из Босне, сл. Св. Јаћим (11:11).

Драгутиновић: Шт, ст., сл. Ђурђевдан (11:10).

Дражић: Ш (7), в. Поповић.

Драшковић: Љ. (1), досељени из Полома, таковски крај, измећу

два св. рата, ЈJР, са огр. Крстић, Делимарковић, Маркићевић,

дошли од Никшића, „на 50 година пре Првог устанка”, сл. Св. Лука

(13:795).

Дујић: Бр (1), досељени из Славковице око 1880 (13:821), сл.

Св. Никола, Љ. (1), дошли из Бранчића, сл. Св. Никола.

Дућкаловић: Л, са огр. Милошевић, Ђорђевић, Иванковић,

Савковић, дошли после Другог устанка из Горњих Бранетића

(Таково), сл. Ђурђевдан (13:834).

Ђенадић: Бр (1), дошли из села Ратковац (код Лајковца), сл.

Св. Ђорђе.

Ђерић: Ж. (1), кажу да су „давно“ дошли од Никшића, сл. Св.

Лука.

Ђиласовић: Ш (2), досељени из Босне, од Дрвара, одмах после

устанака, сл. Аранђеловдан, Љ. (1), дошли из Шутаца између два
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св. рата, сл. Св. Никола. Под ранијим презименом Ђилас, огранци

те фамилије налазили су се у 19. веку и у Калањевцима, Живков

цима и Драгољу.

Ђдкић: Мp (3), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе.

Ђöковић: У (6), в. Јоксимовић, Дв (7), живели у селу и у 19.

веку, сл. Аранђеловдан (1) и Ђурђиц (6), З (6), и у 19. веку живели

у овом селу, сл. Св. Ђорђе.

Ђбновић: Шт (1), ст., сл. Ђурђевдан (11:10).

Ђбрђевић: Л (4), досељени после Другог устанка из Г. Бра

нетића, сл. Св. Ђорђе (3) (13:834); (1) в. Дућкаловић, Г (3), мисле

да су ст., сл. Св. Ђорђе и Св. Стефан, Ш (1), живели у селу и у 19.

веку, сл. Аранђеловдан, К (4), дошли одмах по Другом устанку из

Матијевца код Ниша, сл. Св. Никола (13:812); Бc (2), в. Марти

новић, З. (5), в. Петровић, Ж. (5), мисле да су ст., сл. Мратиндан,

Рс (15), досељени од Суводола за време Првог устанка, „из старине

једна фамилија” са Ивковићима и Марковићима (РЗв), сл. Аран

ђеловдан (13:791), Шт (2), дошли из Лалинаца после 1. св. рата, сл.

Св. Тома и Св. Ђорђе, Бљ (2), дошли из Угриноваца пред 2. св.

рат, сл. Аранђеловдан, У (9), мисле да су ст., сл. Аранђеловдан, Т

(2), мисле да су ст., сл. Св. Никола; Kз (1), дошли из Бранчића

после 2. св. рата, сл. Св. Ђорђе; П (10), В. Сретеновић, Бр (3), ст.,

сл. Св. Ђорђе (13:821); Љ (1), дошли из Пољаница, сл. Св.

Димитрије, Мт (2), кажу да су дошли однекуд из Шумадије пре 1.

св. рата, сл. Ђурђиц, Ц (3), живели у селу и у 19. веку, сл. Св.

Никола, Ј (1), дошли из Горње Трешњевице, а тамо од Колашина,

сл. Аранђеловдан (1:10); Д (1), дошли однекуд од Крушевца, сл.

Аранђеловдан, Вр (1), дошли из Заграђа, сл. Св. Никола, Лп (4),

мисле да су ст., сл. Св. Никола, ГрХ, в. Беговић, РљЏ, дошли из

Пољаница у време Првог устанка, сл. Дмитровдан (13:825).

Ђукановић: Др (1), у селу живели и у 19. веку, сл. Св. Јован.

Ђукић: Мp (3), живе „од давнина“ у селу, сл. Св. Ђорђе; K (1),

досељени из Барање, сл. Св. Стефан.

Ђукнић: Б (4), дошли из Калањеваца, сл. Св. Стефан, К (20),

досељени из Црне Горе око 1739, сл. Св. Стефан (13:812–813), Лп

(1), дошли из Калањеваца, сл. Игњатијевдан.

Ђуковић: KP (2), досељени из Сјенице 1809, сл. Св. Лука

(13:830).
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Ђунисијевић: Бљ (1), досељени из Криве Реке, а тамо ст., сл.

Аранђеловадан (13:829—830); KP (5), ст., сл. Мратиндан (13: 829).

Ђурђевић: Гр (3), в. Вељић; Kз (6), ст., сл. Св. Никола (13:808).

Ђурић: М (8), ст., сл. Ђурђиц (13:797), J (1), дошли из села

Винче код Тополе 1950, сл. Лазарева субота; Бр (6), дошли из

Мораваца, сл. Ђурђиц (1), мисле да су ст., сл. Св. Ђорђе (5), Мр

(1), ст., сл. Ђурђиц, И (1), дошли из Бранчића, сл. Св. Ђорђе, Лп

(1), у селу живели и у 19. веку, сл. Ђурђиц,

Ђуровић: Д (1), дошли из Лалинаца, сл. Св. Ђорђе, Л (5), в.

Савић.

Ерић: Бљ, дошли из Херцеговине после 1770, сл. Свети Јован

(13:832), П, в. Минић, са огр. Вујичић и Сретеновић, дошли из

Старог Влаха почетком 19. в., сл. Св.Никола (13:797).

Еровић: Бљ (6), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе (5) и

Ђурђиц (1).

Живанић: РЋ,дошли из Доброселице, ужички крај, „из дубље

старине” једна фамилија са Караулићима, сл. Св. Никола (13:797).

Живановић: Ж, давно досељени из Мајина у Црној Гори, сл.

Мратиндан (13:810) (изумрли), Љ. (1), дошли из Липља, сл. Св.

Никола, Вр (5), дошли из Драгоља, сл. Св. Ђорђе (4) и Св. Никола

(1), Бљ (3), ст., сл. Аранђеловдан (11:10); П (1), дошли из Драгоља,

сл. Св. Никола, Ј (1), досељени из Винче код Тополе 1929, сл. Св.

Никола; Др (10), в. Петровић, T (5), В. Чамџић, сл. Аранђеловдан

и Св. Никола.

Живковић: Мp (1), досељени из Пољаница око 1947, сл.

Аранђеловдан и Св. Димитрије; П (1), в. Сретеновић, Живковићи

Бобићи у нашој данашњој грађи нису забележени, Бр (4), ст., сл.

Св. Ђорђе (13:821); Б (1), дошли из Сече Реке између два св. рата,

сл. Св. Лука.

Жикић: Лп, са огр. Теодоровић, ст., сл. Св. Јован, в. Радивој

чевић (13:820).

Зарић: Шл (2), раније Павловић, ст., сл. Ђурђиц,

Зеленовић: Љ. (1), дошао између два св. рата са Кордуна.
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Иванковић: Бр (8), ст., сл. Св. Ђорђе (13:821), Л (3), в. Дућ

каловић.

Ивановић:Мт (4), досељени у Првом устанку из ужичког краја,

сл. Св. Никола (13:826); РВ (1), дошли из села Мутња, а тамо од

Нове Вароши 1809, сл. Св. Никола (13:826), Вр (2), в. Алапавловић,

Бљ (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Стефан, Дв (10), досељени

са Косова или од Сјенице, некад се звали Шкодрићи (11:11), сл.

Св. Јован, З (2), дошли из Варница после 1. св. рата, сл. Св. Ђорђе,

П (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Димитрије, Мр (1),

пореклом од Пећи, а тамо из Црне Горе; Kз (5), дошли из Старог

Влаха, сл. Св. Јован (3), ст., сл. Св. Никола (2) (13:809), Ц (1),

досељени „однекуда” пред 1. св. рат, сл. Св. Никола, К (2), давно

прешли из Козеља, друго незванично презиме Гордић, сл. Св.

Никола,Ш (1), в. Теовановић, Ј (7), „каже се“ да су ст., сл. Ђурђиц

(1:91; Мp (1), новији досељеници из Пећи, а тамо из Црне Горе.

Ивезић: Шл (1), досељени од Сјенице пре 1. св. рата, сл.

Аранђеловдан.

Ивковић: Г (3), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе и

Ђурђиц, Љ (1), дошли из Гукоша, сл. Св. Ђорђе, Ж (1), дошли из

Даросаве, сл. Св. Никола, Рc (3), досељени од Суводола за време

Првог устанка, „из старине једна фамилија” са Ђорђевићима и

Марковићима, сл. Аранђеловдан, раније Петковдан (13:791); Д (5),

ст., сл. Св. Никола (13:837), Мр (5), живели у селу и у 19. веку, сл.

Ђурђиц, ЗБ, дошли са Рудника, сл. Св. Јован (13:823).

Ивовић: Шт (4), ст., сл. Св. Стефан (11:10).

Игрутиновић: Шл (6), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе,

КР (1), дошли из Шилопаја између два рата, сл. Св. Лука и

Аранђеловдан.

Илинчић: У (4), ст., сл. Св. Димитрије (11:9).

Илић: Ј (3), 2 пор. прешле из суседног села Војковаца, сл. Св.

Ђорђе и Аранђеловдан, а једна „дошљаци”, сл. Св. Параскева (1:9),

Kз (2), ст., сл. Мратиндан (у сродству са Башкаловићима); П. (8),

в. Кулизић, Г (3), ст., сл. Св. Јован и Св. Ђорђе (13:839), B (4), в.

Благојевић, Др (1), са огр. Милошевић, дошли почетком Првог

устанка из Татница код Ужица, сл. Св. Јован (13:804), КР (4),

досељени пре 1. св. рата, сл. Пантелијевдан, З(5), дошли одТополе
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пре 1. св. рата, сл. Св. Ђорђе (2), ст. — како сами тврде, сл. Св.

Ђорђе (2), Л (2), досељени из Г. Бањана око 1860 (13:834), а једна

пор. из Озрема, обе славе Аранђеловдан (11:11); Бљ (4), досељени

после 1760. из ужичког краја, сл. Св. Јован (13:832), Шл (2), дошли

пре 1. св. рата, сл. Св. Јован, Рc (1), дошли са Косова после 2. св.

рата, сл. Св. Стефан, Бр (18), ст., сл. Св. Ђорђе, Св. Никола и Св.

Стефан (13:821); Д (1), дошли из Бранчића по 2. св. рату, сл. Св.

Никола, Б (1), дошли од Пожеге између два св. рата, сл. Св. Јован,

Љ (2), дошли из Трбушнице, сл. Св. Ђорђе, МП, в. Гушић, Г, ст.,

сл. Ђурђевдан, Рљ, в. Максимовић.

Јаковљевић: Мт (7), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола

(3) и Св. Алимпије (4), Љ (1), дошли из Дучића, сл. Ђурђиц,Ж (5),

дошли од Нове Вароши 1809, сл. Св. Лука (13:811); K (1), дошли из

Живковаца, сл. Св. Јован.

Јанковић: Д (1), сл. Ђурђиц, Љ (3), дошли из Бабајића, сл.

Велика Госпојина (1), од Аранђеловца, сл. Младенци (1) и из

Ивановаца, сл. Лазарева субота (1); Бр (8), ст. сл. Св. Никола,

ранијеЂурђевдан (13:821); П (2), в. Сретеновић (1), Цигани, одавно

живе у селу (1), Ж (3), в. Павлучић, Рc (3), мисле да су ст., сл. Св.

Никола, Г (6), ст., сл. Св. Ђорђе и Ђурђиц (13:839), Шт (8), Јан

ковић-Кратовац, досељени из Кратова, из старе Рашке, око 1750,

сл. Лазарева субота (13:835); K (2), како сами тврде — живе одувек

у селу, сл. Лазарева субота; Мр (1), Цигани, живе одавно у селу,

сл. Св. Никола; И (1), дошли из Штавице крајем 19. века, сл.

Лазарева субота; J (1), дошли 1940. из Божурње (Јасеница), а тамо

од Сјенице, сл. Ђурђиц (1:11).

Јањић: ТЦР, ст., сл. Св. Никола,једна фамилија са Павловићи

ма, а „из дубље старине” и са Остојићима у Варницама (13:807).

Јаћимовић: Др (15), досељени из Сугубина (Стари Влах) 1739,

сл. Никољдан (13:804); T (1), досељени из Драгоља, сл. Св. Јован,

Бр (2), ст., сл. Св. Ђорђе (13:821).

Јевђић: Шт (1), досељени из Мораваца после 1. св. рата, сл.

Св. Јован, раније презиме Стефановић.

Јеврдсимић:Т (2), мисле да су ст., сл. Св. Никола, од старине

једна фамилија са Балтићима и Чолићима (13:807).
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Јевтић: Ц (5), досељени из Доброселице око 1770, сл.

Ђурђевдан (13:827), З (15), са огр. Савковић и Јочовић, ст., сл.

Васиљевдан (14) и Св. Ђорђе (13:824), РљЏ, в. Грујић, И(4), дошли

из Теочина после устанака, сл. Св. Никола, Ш (7), в. Теовановић,

Ж (4), ст., сл. Лазарева Субота, Лп (7), в. Радивојчевић.

Јевтовић: У (3), давно досељени од Сјенице (11:9), Шт (1),

дошли из Угриноваца после 2. св. рата, сл. Св. Димитрије, КР (1),

дошли између два св. рата, сл. Св. Никола.

Јеладијевић: ГБ, ст., сл. Ђурђевдан (13:839).

Јеленић: Бр, ст., сл. Ђурђевдан (13:821).

Јелисијевић: Љ. (1), дошли из Гукоша, сл. Св. Никола.“

Јелић: П (5), одавно живе у селу, сл. Св. Никола, Мр (1), ст.,

сл. Св. Ђорђе (13:819).

Јеловић: Г (3), ст., сл. Св. Ђорђе.

Јеремић: Рљ (4), в. Максимовић, Бр (10), ст., сл. Св. Ђорђе

(13:821), Рc (1), дошли из Рељинаца, а у Рељинце пре устанака, сл.

Св. Јован (13:825), Бc (2), в. Павловић, Ш, дошли из Босуте после

1880, сл. Дмитровдан (13:814); ЈГ, ст., „из дубље старине” једна

фамилија са Томићима (ЈJР) (13:795).

Јеринић: Ш (2), ст., сл. Св. Лука, од старине једна фамилија са

Симићима и Теовановићима (13:814).

Јестровић: Ц (2), дошли из Доброселице пре Првог устанка,

сл. Св. Ђорђе (13:827).

Јефтић: Рљ (2), дошли из Заграђа, сл. Ђурђиц, З (15), ст., сл.

Нова година (14. јануара) и Св. Ђорђе (13: 824).

Јовановић: Вр (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Лука, Ж.

(5), изгледа да су ст., сл. Св. Никола, Бљ (3), ст., сл. Аранђеловдан

(11:10); Дв (6), ст., сл. Св. Јован; Д (2), ст., сл. Св. Никола (13:837),

Ј (3), досељени из Гуришеваца 1957, сл. Св. Никола (1), из Лутова

(Братoножићи, Ц. Гора) 1934, сл. Лазарева субота (1) и из села

Рамаће 1975, сл. Врачеви (1), Ц (2), досељени после 1. св. рата, сл.

Св. Никола; Б (1), досељени из Козеља, сл. Св. Никола, Шл (1),

дошли из Давидовице после 1. св. рата, сл. Св. Ђорђе, Мт (1), дошли

из ужичког краја у Првом устанку, сл. Св. Никола (13:826); У (1),

дошли из Криве Реке између два св. рата, сл. Аранђеловдан, Ш

* У Гукошу данас тога презимена нема.
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(3), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Димитрије, Т (17), тврде да

су ст., сл. Св. Никола, Мр (1), живе одавно у овом селу (Цигани),

сл. Св. Никола, З(4), мисле да су ст., сл. Св. Ђорђе (3), дошли из

Трудеља после 2. св. рата, сл. Ђурђиц (1), Рc (1), дошли из Гури

шеваца, сл. Св. Јован, КР (2), дошли између два св. рата, сл. Св.

Никола; Др (4), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола; Kз (3),

ст., бивши Кнежевићи, сл. Св. Никола (13:809), K (1), живели у

селу и у 19. веку, сл. Аранђеловдан, Бc (6), в. Колашинац (БcЛ

БcП) и Тодоровић (БcП); П (15), дошли из Срема у 18. веку, сл.

Св. Димитрије (12), ст., сл. Св. Димитрије (2),Цигани, дуго живе у

селу, сл. Св. Никола (1), ДБ, ст., сл. Св. Јован (13:837), Лп (1), дошли

из Пољаница, сл. Св. Димитрије

Јованчевић: Б (2), дошли из Шутаца, сл. Св. Јован, К(1),дошли

из Шутаца, сл. Св. Ђорђе, З (1), дошли из Лике после 2. св. рата,

сл. Св. Ђорђе, Рc (1), дошли одУжица, сл. Св. Ђорђе, Ш (7), живели

у селу и у 19. веку, сл. Св. Јован.

Jдванчић: П (1), дошли из Липља, сл. Св. Димитрије; Лп (4),

ст., како сами мисле, сл. Св. Никола.

Јовић: Мp (1), дошли из Баната, сл. Св. Јован.

Jöвичић: ДБ (8), дошли из суседног Дића, сл. Св. Тома (13:836);

Г (7), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе; Бр (1), дошли из

Гукоша, сл. Св. Ђорђе, Бc (8), досељени од Сјенице 1809, сл. Св.

Никола (13:802), Шт (1), дошли из Д. Бањана пред 2. св. рат, сл.

Св. Петка; Др (4), в. Ћосић, Ш (5), живели у селу и у 19. веку, сл.

Св. Димитрије; J (1), дошли после 1. св. рата из Мајдана (Таково),

сл. Митровдан (1:11); РЋ, „рођаци Милића и Милисављевића” (РЗ)

(13:791).

Јовчић: Б (1), пореклом из Калањеваца, сл. Св. Ђорђе; K (10),

дошли из Херцеговине пре устанака, сл. Св. Ђорђе,једна фамилија

са Симићима (КСС) и Мирићима (КМ) (13:813).

Jöксимовић: У (14), са огр. Ђоковић и Максимовић, досељени

из Сјенице, сл. Св. Ђорђе и Аранђеловдан (13:831); K (6), живели

у селу и у 19. веку, сл. Св. Лука и Св. Ђорђе.

Јоксић: Гр (1), са огр. Марковић, старином од Колашина, сл.

Св. Ђорђе (13:793).

Jöловић: У, дошли из околине Нове Вароши, сл. Св. Никола

(13:831).
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Јордандв: Љ. (1), Бугарин, емигрант, сл. Св. Никола.

Jöсиповић: П (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Лука, Др

(11), досељени из Татинца код Ужица у Првом устанку, једна

фамилија са Илићима и Милошевићима (Др П) (13:804).

Јоцовић: Рс (3), дошли из Заграђа, а раније од Сјенице, сл. Св.

Јован (13:823), Рc (2), досељени од Сјенице, сл. Аранђеловдан

(13:823), Бз (7), досељени од Сјенице у време Првог устанка, сл.

Св. Јован (13:823), Грж, в Бабић.

Јочовић: З(1), в. Јевтић.

Калајановић: ДБ (1), дошли после 2. св. рата од Ивањице, сл.

Аранђеловдан.

Калиманчевић: Бљ (2), досељени у 19. веку из Ц. Горе, сл. Св.

Никола.

Камаљевић: Др (8), в. Ћосић.

Кандић: Рљ (3), ст., сл. Св. Јован, изумрли, али се „призетио

један уљез из неког оближњег села, те се фамилија наставила и

старо презиме одржала” (13:825); У (1), дошли из Рељинаца пре 1.

св. рата, сл. Св. Димитрије.

Караулић: Рс (1), дошли из Лепојевића из Санџака у Првом

устанку, сл. Св. Никола (13:790—791); Рв (8), исти као и претходни,

сл. Св. Никола (РЗл РЋ);Љ (1), дошли са Рудника, сл. Св. Никола;

Мр (1), мисле да су ст., сл. Св. Никола; уп. Живанић.

Каровић: Бљ (6), ст., сл. Св. Никола (11:9).

Катанић: Ж, старије презиме данашњих Благојевића (в.).

Катранџпћ: Вр (2), са огр. Михаиловић, Миливојевић,

Симеуновић, Видојевић, дошли од Сјенице у Првом устанку, сл.

Св. Лука (13:806).

Kéрић: Мp (1), дошли из Босне.

Кнежевић: К., ст., сл. Св. Никола (13: 808).

Ковачевић: Др (1), дошли од Челинца код Н. Вароши 1809,

прво у Бољковце, па отуд у Драгољ (Др ПБ), у сродству са

Стевановићима (ДрШТ) (13:804), Бљ (1), досељени давно са Голије,

сл. Св. Стефан; Д (1), не слави, Љ. (1), дошли из Цветановаца, сл.

Св. Ђорђе,ЛД (2), в. Савић, Дв (2), не знају порекло, сл. Св. Ђорђе,

Ц (2), мисле да су ст., сл. Св. Никола; Kз (1), тврде да су ст., сл. Св.
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Никола, КМ (2), дошли из Бољковаца око 1850, сл. Св. Никола

(13:812).

Козддер-одера: Бљ (1), досељени из Теочина после 2. св. рата,

сл. Св. Стефан.

Којић: Бр (4), дошли из Славковице, сл. Св. Никола, Шт (40),

ст., сл. Св. Петка (13:834); И (1), дошли из Славковице, сл. Св.

Никола. -

Колаковић: Б (3), дошли из Калањеваца, сл. Св. Лука, К (3),

дошли из Старог Влаха око 1780, сл. Св. Лука (13:813).“

Колачарић: K (1), дошли из Дудовице, сл. Св. Ђорђе.

Колашинац: Бc, са огр. Радовановић, Лекић, Вучићевић,

Јовановић, Стевановић, Николић, Минић (БcЛ БcП), дошли из

Колашина у време Првог устанка, сл. Лучиндан (13:801).

Köмненовић: З(1), дошли из Босуте између два св. рата, сл.

Нова година (14. јануара), Бc (16), дошли из Добриња код Пожеге

око 1770, сл. Св. Никола (БcВ БcЗ БcР) (13: 801), Кз (1), дошли из

Босуте, давно, сл. Св. Никола.

Кдругић: Д6 (3), досељени у устанцима из Ручића, Таково, сл.

Св. Јован (13:836).

Костадиновић: Г (3), у селу живели и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе.

Köстић: Д (1), дошли из Д. Бањана,ДБ (10), ст., сл. Ђурђиц и

Лазарева субота (13:836), Бc (6), досељени 1809. од Нове Вароши,

сл. Св. Никола (13:802).

Кратовац: Шт, в. Јанковић-Кратовац.

Крстановић: Др (5), ст., сл. Јевстротијевдан (13:804); Б (1),

дошли из Драгоља, сл. Мратиндан, Мр (1), дошли из Драгоља

између два св. рата, сл. Аранђеловдан.

Крстић: Шл (1), дошли пре 1. св. рата, сл. Аранђеловдан, Шт

(3), ст., сл. Св. Лука; Ј. (3), огр. Делимарковића (1:8), ЈЈР, в.

Драшковић, досељени од Никшића око 1750, сл. Св. Лука (13:795),

И (4), ст., сл. Св. Ђорђе, Мр (1), дошли из Команице код Мионице

(Јеховини сведоци).

* Дробњаковић мисли да су Колаковићи „досељени из Никшићке Жупе

пред крај 17. века”, међу њима била су три брата, од којих је један остао у

Гуњици (Колубара), „други препао у Бабајиће, а трећи преко Љига у

Japменовце“. Потомци овога последњег могли би битиДелимарковићи (1:8).
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Кубуровић: Љ. (4), дошли од Ужица пре 1. св. рата, сл. Св.

Никола.

Кузмановић: Рљ (5), в. Грујић.

Кулизић: П (4), са огр. Илић и Петровић, дошли са Голије из

Кулизина Села пре устанака, сл. Мратиндан (13:815), УЛ, дошли

из Јежевице, ужички крај, око 1780, сл. Мратиндан (13:831), Ш (1),

дошли из Пољаница, сл. Аранђеловдан.

Лазаревић: Љ (1), пореклом из Дучића, сл. Св. Јован, Шл (2),

живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе, Шт (1), тврде да су ст.,

сл. Лазарева субота; П (2), дошли из Трудеља, сл. Аранђеловдан,

Т (16), ст., сл. Св. Јован, Кз (4), дошли из Трудеља, сл. Св. Јован.

Лазић: Љ. (1), дошли из села Ба, сл. Аранђеловдан, Бр (1), ст.,

сл. Ђурђевдан (13:821), Бc (9), в. Мартиновић, К. (1), дошли из

Шопића између два св. рата, сл. Св. Јован, Ш, били ст., изумрли

(13:814).

Лазовац: Мp (2), ст. (13:819).

Лазовић: У (1), дошли из Врнчана око 1960, сл. Св. Димитрије;

Шл (2), досељени из Врнчана, сл. Св. Никола.

Лакић: Лп (5), в. Радивојчевић.

Лаудановић: Бљ (2), ст., сл. Аранђеловдан (БЉРБљЧ) (13:832).

Левајац: Бр (1), в. Антонијевић.

Лекић: Бc (3), в. Колашинац, Бc (1), дошли из суседног Јело

вика, сл. Св. Никола.

Ликић: Ц (13), дошли после 1770. из Прилика, ужички крај,

сл. Ђурђевдан (13: 827).

Ломић:Др (10), досељени из Гојне Горе у 18. веку, сл. Св. Јован

(ДрC Дрв) (13:804), Вр (1), дошли из Драгоља, сл. Св. Никола, У

(2), дошли из Драгоља, сл. Св. Димитрије, З(1),дошли из Драгоља,

сл. Св. Ђорђе, Бз (1), досељени из Драгоља, сл. Св. Јован, Бc (2),

дошли из Драгоља у 20. веку, сл. Св. Јован, П (1), дошли из Дра

гоља, сл. Св. Јован и Св. Ђорђе, Т (1), дошли из Драгоља, сл.

Аранђеловдан, Ш (4), дошли из Осата из Босне после устанака,

сл. Св. Ђорђе (13:814); Б (3), дошли из Драгоља, сл. Св. Ђорђе.

Лукић: Ж(10), живели у селу и у 19. веку, сл. Лазарева субота;

М (2), дошли од Сјенице у време устанака, сл. Аранђеловдан, Ј
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(6), в. Бугарчић (ЈГ), Бз (4), в. Пајовић, Г (3), ст., сл. Св. Ђорђе

(13:839), Шл (1), дошли из Накучана пре Првог устанка, сл. Св.

Никола, Љ (1), дошли из Гукоша, а тамо били ст., сл. Св. Ђорђе

(13:839), Б (1), дошли из Живковаца, сл. Лазарева субота; Б (10),

ст., сл. Лазарева субота, К (2), дошли из села Бања код Аранђе

ловца, сл. Св. Ђорђе.

Луковић: Бc (1), не зна се одакле су дошли, али дуго живе у

селу, сл. Св. Стефан.

Лучић: У (1), дошли из Г. Бранетића у 19. веку, сл. Св. Никола,

Лп (4), досељени око 1875. из Угриноваца, сл. Св. Никола, Шт (1),

дошли из Г. Бранетића између два св. рата, сл. Аранђеловдан.

Љубисављевић: Мт,дошли из Сјенице, сл. Ђурђевдан (13:826).

Љубичић: З(14), са огр. Ристивојевић, досељени из Добриње

од Пожеге у време устанака, најпре у Давидовицу, па затим у

Заграђе, сл. Ђурђиц (13:824).

Љубојевић: Бр (1), дошли из Ц. Горе после 2. св. рата, сл.

Ђурђиц,

Мајсторовић: Шт (8), ст., сл. Св. Стефан (11:10); Бљ (1), до

сељени из Штавице, а тамо су ст., сл. Аранђеловдан (11:10).

Максимовић: Мт (5), досељени у Првом устанку од Н. Пазара,

сл. Мратиндан (13:826); У (6), в. Јоксимовић, Рc (1), досељени за

време Првог устанка, сл. Св. Никола (13:790); K (9), в. Војиновић,

Рљ (1), од устанака су у Рељинцима, сл. Св. Јован (13:825); Бз (2), и

раније живели у Брезовици, сл. Св. Јован, Рв (1), в. Чивовић.

Мамутовић: Kзд, раније Марковић, ст., сл. Св. Никола (13:809).

Маријановић: М (3), ст., сл. Св. Никола (13:819), З, дошли од

Сјенице у време Првог устанка, сл. Св. Никола (13:823).

Маринковић: Љ. (1), дошли из Г. Милановца, сл. Св. Јован, Бр

(8), ст., сл. Св. Ђорђе (13:821); Д (1), дошли из Бранчића, сл. Св.

Тома, К (2), дошли из Шутаца, сл. Св. Јован, Ш (5), досељени из

Босне око 1850, сл. Св. Никола, раније Св. Лука (13:814), Дв (1),

досељени пре Првог св. рата, сл. Св. Стефан. -

Марјановић: И (18), „поодавно досељени из Старог Влаха“,

сл. Св. Никола (13:817), J (2), дошли из Војковаца 1953, сл. Св.
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Никола;Мр (8), ст., сл. Св. Никола (13:819), Љ. (1), дошли из Ивано

ваца, сл. Св. Никола; Рв (3), дошли из Суводола 1809, сл. Аран

ђеловдан (2) и Брезовице, сл. Св. Никола (1) [13:791), Дв (14), жи

вели у селу и у 19. веку, сл. Ђурђиц (13) и Св. Јован (1), Шл (4),

дошли из Давидовице између два св. рата, сл. Ђурђиц (1) и из Криве

Реке, сл. Аранђеловдан и Св. Никола; Рљ (1), дошли из Давидо

вице, сл. Ђурђиц, КР (13), досељени из ужичког краја пред устанке,

сл. Аранђеловдан (13:830), B (3), дошли пре устанака, сл. Св.

НИКОЛа.

Маркићевић: ЈЈР, в. Драшковић.

Марковић: П (18), досељени пре устанака из ужичког краја,

сл. Св. Димитрије, Аранђеловдан и Св. Стефан, „из старине једна

фамилија са Сокићима“ (13:815-816), Ј(5), В. Џанић и Недељко

вић, Гр (1), дошли у Првом устанку од Сјенице, сл. Св. Ђорђе, Ц

(6), живели у селу и у 19. веку, у сродству са Ђорђевићима у истом

селу, сл. Св. Ђорђе (5) и Св. Никола (1), И (5), дошли из Пољаница,

недавно, сл. Св. Никола, Ш (13), давно досељени из Херцеговине,

сл. Св. Димитрије и Св. Никола; Kз (3), ст., сл. Св. Никола (13:809);

T (8), мисле да су ст., сл. Св. Димитрије и Св. Никола; Д (2), ст., сл.

Св. Лука (13:837), Мт (1), поодавно живе у селу, сл. Св. Никола, У

(15), давно досељени од Нове Вароши, сл. Аранђеловдан (6) и

Мратиндан (9) (13:831), ДБ (1), досељени после 2. св. рата из По

љаница, сл. Св. Никола; Бр (5), одавно живе у селу, сл. Св. Ђорђе

и Св. Лука, Ж. (3), дошли од Сјенице 1809, сл. Св. Ђорђе (13:810),

Рc-Pв (12), досељени од Суводола за време Првог устанка, сл.

Аранђеловдан, „из старине једна фамилија са Ивковићима и

Ђорђевићима (РБРЗв) (13:791); Б (7), дошли из Живковаца и

Шутаца, сл. Св. Ђорђе и Св. Димитрије, ЈГ, в. Недељковић, ЈЈР, в.

Шанић, Бљ, дошли из Јарменовачке Реке, ЗБ, дошли са Рудника,

сл. Св. Јован (13:823); РљМ, ст., „једна фамилија са Грујићима”

(РљLI) (13:825), ВГK, в. Миловановић, Гр, в. Јоксић, Мр (1), Цигани,

поодавно живе у селу, сл. Св. Никола; РВ (1), досељени у новије

време из Босне, сл. Св. Никола, Марковић-Петрић: Ј, огр.

Стојадиновића (1:8).

“Две породице Марковића раније су се презивале Андрић.
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Мартиновић: Г (16), ст., сл. Св. Ђорђе (13:839), Бc (3), са огр.

Гавриловић, Даниловић, Ђорђевић, Лазић, Мијатовић (БcВ),

досељени у Првом устанку од Колашина, сл. Св. Лука (13:801), Љ

(2), дошли из Гукоша, а тамо били ст. сл. Св. Ђорђе (13:839), T(1),

досељени из Босуте, сл. Св. Никола; Бр (1), дошли из Гукоша, сл.

Ђурђиц,

Матијевић: Лп (8), дошли са Косова, преко Ужица, сл. Св.

Никола, друго презиме Џановић; Б (1), дошли из Липља у 19. веку,

сл. Св. Никола. -

Матић: В (12), давно порекло им је од Сјенице, дошли после

Другог устанка, сл. Св. Јован (13:799), T (10), в. Чамџић, Кз (2),

дошли из Трудеља, сл. Аранђеловдан (13:809), J (1), в. Стојади

новић (ЈМ) и Бугарчић (ЈЈР ЈГ), К (2), дошли из Трудеља, сл.

Аранђеловдан, З(3), досељени из Трудеља, недавно, сл. Св. Лука,

Ђурђиц и Св. Ђорђе.

Матовић: Бљ (1), досељени са стране, не зна се откуд, сл. Св.

Јован.

Мацановић: Kз, ст., сл. Ђурђевдан (13:808).

Машић: Мp (5), мисле да су ст., сл. Св. Ђорђе.

Мијаиловић: Шт (7), тврде да су ст., сл. Св. Ђорђе, Вр (6), в.

Катранџић, Др (1), в. Стевановић, У (2), дошли из Рељинаца, сл.

Ђурђиц, Бљ (1), досељени из Заграђа, сл. Св. Ђорђе, З (4), досе

љени из суседног села Варница, сл. Св. Ђорђе, Ђурђиц и Св. Лука,

B (12), са огр. Весић, Петровић, Сретеновић (ВГK) и Петровић

(ВД), досељени из Старог Влаха после Другог устанка, сл. Св.

Никола (13:799), Рљ (9), дошли из Варница, сл. Св. Јован (1),

изгледа да су ст., били некад Марковићи, сл. Ђурђиц (8), Рв (1),

досељени почетком 20. века из СтарогМилошева, сл. Св. Никола,

ЈЈР, в. Стојадиновић (1:8), Лп, в. Радивојчевић, МО (7), ст., сл.

Аранђеловдан (13:797); Мијајловић (Бc) (7a:162).

Мијановић: БљЧ, дошли из Херцеговине после 1780, сл. Св.

Стеван (13:820).

Мијатовић: Вр (2), досељени из села Рудника (1) и из Вој

коваца око 1955 (1), сл. Лазарева субота; K (1), досељени из Старог

Влаха око 1760, сл. Св. Ђорђе (13:813), В(1), мисле да су досељени

пре Првог устанка, сл. Лазарева субота, Бљ (1), живели у селу и у
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19. веку, сл. Св. Стефан, Бc (2), в. Мартиновић, Рв (1), досељени

између два св. рата из Војковаца, сл. Лазарева субота; Ј., в.

Стојадиновић (ЈГ ЈМ) (1:8).

Микић: Бљ (1), досељени после 2. св. рата, сл. Аранђеловдан.

Миладиновић: Гр (5), в. Тубић, ГБ, ст., сл. Ђурђевдан (13:838—

839).

Милановић: З(4), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе, В

(4), досељени уочи Првог устанка, сл. Св. Никола, Ш (3), живели

у селу и у 19. веку, сл. Св. Димитрије, Љ. (1), пореклом из Заграђа,

сл. Аранђеловдан, J (1), дошли из Гуришеваца, сл. Св. Никола (1:9),

PЗв, дошли из Доброселице, ужички округ, око 1780, сл. Св.

Стефан, Милановић-Кезун, дошли из Ц. Горе средином 19. века,

сл. Аранђеловдан (13:791).

Милевић: Л, в. Радивојчевић.

Миленковић: Рс (5), досељени 1809. од Сјенице, сл. Св. Петка

(13:790), Бљ (1), дошли из Г. Бранетића, сл. Аранђеловдан, Л (1),

досељени крајем 1. св. рата из Бранетића, сл. Аранђеловдан (11:11).

Милетић: Рљ (1), досељени пре устанака од Лесковца, сл. Св.

Ђорђе (13:825), И (5), изгледа да су ст., сл. Св. Ђорђе, Ц (2),

досељени од Лесковца, сл. Св. Никола (13:825); З(1), досељени из

Рељинаца, недавно, сл. Св. Ђорђе;Ј (1), дошли из Гуришеваца 1969,

сл. Св. Никола: Гр (2), досељени из села Граба од Сјенице 1809,

сл. Св. Никола (13:793), Рc (5), досељени у Првом устанку од

Мораче у Црној Гори, сл. Аранђеловдан (13:791), РВ (1), досељени

између два св. рата из Церове, сл. Св. Ђорђе.

Миливојевић: Ј (5), в. Јеремић, П (1), тврде да су ст., сл.

Мратиндан, Вр (10), в. Катранџић, Др (1), дошли са Златара од

Нове Вароши у Првом устанку (13:804); З(1), дошли из Варница

између два св. рата, сл. Св. Никола, Мр (1), дошли из Тодориног

Дола од Мионице, сл. Св. Јован, Ј. в. Ивановић и Томић (1:8, 9).

Миливојчевић: Бр (6), ст., сл. Св. Ђорђе (13:821).

Милијић: Шт, ст., сл. Св. Илија (11:10).

Милинковић: Бc (7), досељени око 1750. из Старог Влаха, сл.

Врачеви (13:802), З(1), дошли из села Мајдана, сл. Св. Никола.

Милисављевић: РЗ, од Сјенице 1809. дошла три брата (Милија,

Милисав, Јовица), од којих су Милићи, Милисављевићи (РЗ) и

Јовичићи (РЋ), сл. Св. Никола (13:791).
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Милић: Шт (1), ст. (11:10), сл. Лазарева субота; Б (1), дошли

из Шутаца, сл. Св. Јован, Т (13), заједну породицу зна се да су ст.,

сл. Св. Никола, девет тврде да живе у селу од пре устанака, сл. Св.

Димитрије, а за три се зна да су живеле у селу и у 19. веку, сл.

Аранђеловдан, Ш (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Јован, Рљ

(1), дошли из Трудеља између два св. рата, сл. Св. Јован, Рв (3), в.

Милисављевић, Рc (7), досељени из Мораче пре Првог устанка,

сл. Св. Никола, Г. (1), ст., сл. Св. Ђорће (13:839), Љ (3), једна

породица досељена из Лике, сл. Св. Никола, а две из Гукоша, сл.

Св. Ђорђе.

Милићевић: ГБ, ст., сл. Ђурђевдан (13:839), Ж, в. Гавриловић,

T (3), живели у селу и у 19. веку, сл. Аранђеловдан, Рc (7), ст., сл.

Св. Никола,Љ (2), досељени из Лике (1), сл. Св. Никола, и Гукоша

(1), сл. Св. Ђорђе.

Миличић: КР (10), досељени из Рогаче (београдске), после

устанака, сл. Св. Никола (13:830), T(1), дошли из Криве Реке, сл.

Св. Никола.

Миловановић: Ш (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Аранђе

ловдан, Лп (1), дошли из села Ћелија пре 1. св. рата, сл. Св. Никола,

У (3), живели у селу и у 19. веку, сл. Аранђеловдан, И (1), бивши

Бушићи, сл. Св. Ђорђе, Љ. (2), дошли из Пољаница и Мораваца,

сл. Св. Ђорђе; Гр (10), дошли од Колашина пре устанака, сл.

Ђурђиц (13:793), Мт (6), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Алимпије

и Аранђеловдан, Бр (1), дошли из Пољаница после 2. св. рата, сл.

Св. Алимпије, З (1), мисле да су ст., сл. Св. Ђорђе, Др (3), дошли

из Живковаца после 2. св. рата, сл. Св. Јован, Мр (4), мисле да су

ст., сл. Аранђеловдан, Кз (7), досељени из Угриноваца око 1850,

сл. Св. Ђорђе (5), ст., сл. Св. Никола (2) (13:808); Т. (4), дошли из

Заграђа, сл. Св. Никола; П (28), в. Минић, Сокић и Трањић; Б (3),

дошли из Пољаница, сл. Св. Ђорђе (1) и из Орашца, сл. Аранђелов

дан (2), Дв (1), дошли из Заграђа између два св. рата, сл. Ђурђиц,

Бљ (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола, ВГK, са огр.

Миљковић, Марковић, Рајковић, Ранковић, дошли из Бруснице,

сл. Св. Лука (13:799), Вр (1), дошли из Заграђа, сл. Св. Ђорђе.

Милојевић: Бc (1), скорашњим пореклом од Цигана, сл. Ћи

pиловдан, Лп (2), ст., сл. Св. Никола, Бљ (1), непознатог порекла,
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сл. Св. Ђорђе, П, в. Минић, Шл, давно дошли из ужичког краја, сл.

Аранђеловдан (13:829).

Милосављевић: К. (1), дошли из Ивановаца, сл. Св. Стефан и

Аранђеловдан, И (5), ст., сл. Аранђеловдан, Љ (1), дошли из села

Ба, сл. Аранђеловдан, Рв (2), досељени од Сјенице 1809, сл. Св.

Никола (13:791), Мр (1), дошли из Велишеваца после 2. св. рата,

сл. Аранђеловдан; Д (1), непознато порекло, сл. Св. Никола, З, в.

Петровић.

Милбшевић: Г (3), мисле да су ст., сл. Св. Ђорђе, Мт (2), ст.,

сл. Св. Никола; KP (4), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе,

Бc (2), дошли из Угриноваца пре 2. св. рата, сл. Св. Никола; Kз (3),

в. Тубић, Рв (1), досељени из Драгоља, а тамо из ужичког краја у

Првом устанку, сл. Св. Јован (13:804), Шл (1), досељени после

Другог устанка из ужичког краја (13:828), у сродству са Тодо

ровићима из Шилопаја, сл. Св. Ђорђе, ДБ (1), дошли из Лалинаца

после 2. св. рата, сл. Лазарева субота, Л (14), в. Арсовић, Дућка

ловић, У (2), ст., сл. Аранђеловдан, B (3), в. Станимировић, Др

(7), дошли из Татинца код Ужица почетком Првог устанка, сл.

Св. Јован (13:804) (ДрП ДрPв), Ј (1), дошли из Војковаца (од

Станисављевића), сл. Св. Никола (1:10).

Милутиновић: Мp (4), мисле да су ст., сл. Аранђеловдан, И

(1), дошли из Бранчића између два св. рата, сл. Св. Ђорђе; П (2), в.

Бобић, Бр (5), ст., сл. Св. Ђорђе (13:821).

Миљковић: B (2), в. Миловановић, Гр (2), В. Бабић, Шл (2),

живели у селу и у 19. веку у селу, сл. Св. Ђорђе.

Минић: З(5), ст., сл. Св. Ђорђе, Бc (1), в. Колашинац, Гр (1),

досељени у Првом устанку од Сјенице, сл. Св. Никола, П, са огр.

Ерић, Миловановић, Милојевић, дошли половином 18. века из

ужичког краја, сл. Ђурђевдан (13:815).

Мирић: K (13), дошли из Херцеговине, прво у ужички крај,

пре устанака, сл. Св. Ђорђе (13:812); Бc (1), дошли крајем 19. века

из Калањеваца, сл. Св. Ђорђе; Б (2), дошли из Калањеваца, сл.

Св. Ђорђе, Ж (1), дошли из Калањеваца, сл. Св. Ђорђе.

Мирковић: И (3), ст., сл. Св. Ђорђе (13:817), Рв (2), дошли из

села Рудника, сл. Св. Никола; Бр (3), дошли из таковског краја,

сл. Св. Никола, Ж. (1), мисле да су ст., сл. Св. Никола, Рc (6),
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досељени од Сјенице у време устанака, сл. Св. Никола, П, в.

Сретеновић, Бc (7a:162).

Мирчетић: К (2), досељени из Трешњевице после устанака,

сл. Св. Јован (13:813).

Мисимовић: Шт (1), дошли 1955. из Босне, сл. Аранђеловдан.

Митровић:Мp (1), мисле да су ст., сл. Св. Ђорђе,Т (1), живели

у селу и у 19. веку у селу, сл. Св. Лука, И (5), ст., сл. Св. Ђорђе, Д

(3), живели у селу и у 19. веку у селу, сл. Ђурђиц, БљЧ (7), ст, сл.

Св. Стефан (11:9), Грв, в. Вељић.

Мићић: Ж. (1), одавно живе у овом селу, сл. Св. Ђорђе.

Мићовић: У (3), в. Дмитровић, Бљ (3), живели у селу и у 19.

веку, сл. Св. Стефан.

Михаиловић:ТМ В, в. Мијаиловић.

Мишовић: Рс (2), дошли из Мајдана пре 1. св. рата, сл. Мра

Тиндан.

Младеновић: Мт (1), дошли из Баљевца на Ибру 1966, сл.

Ђурђиц, П (3), дошли из Трудеља, сл. Св. Ђорђе, Ж (1), дошли из

Драгоља између два св. рата, сл. Св. Ђорђе, Т (10), досељени из

ужичке Дренове 1809, сл. Св. Ђорђе (13:806).

Млађовић: ТР, в. Ћајовић.

Мдмпровић: Мp (1), дошли из Стрмова код Лајковца, сл. Св.

Аврамије.

Неговановић: Д (1), дошли из Коцељеве, без славе.

Негосавић: РЗв, дошли 1809. од Сјенице, сл. Ђурђевдан

(13:791).

Недељковић: Ј (6), са огр. Ненадовић и Марковић, дошли у

19. веку из Селевца, сл. Св. Лазар, Св. Лука и Св. Јован (13:796),“

ДБ (1), досељени после 2. св. рата од Ужица, сл. Св. Тома, Љ (5),

дошли из Пецке код Ваљева, сл. Св. Јован (4) и из Мораваца, сл.

Св. Никола (1); Б (1), не зна им се порекло, сл. Св. Ђорђе, Вр (1),

досељени из Војковаца, сл. Св. Лука, У(1), дошли из Бољковаца

пре 1. св. рата, сл. Св. Димитрије,Ж (5), ст., сл. Св. Никола, Рc (4),

* Дробњаковић наводи да је једна породица Недељковића дошла са

Рудника између два светска рата, сл. Ђурђиц, а једна 1896. из Војковаца (од

Миловановића), а тамо из Бруснице (Таково), сл. Св. Лука (1:9-10).
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досељени у Првом устанку из Сјенице, сл. Св. Стефан (13:790),

PЗв (5), досељени у Првом устанку из Дробњака, сл. Св. Ђорђе, в.

Недовић (13:791), Бљ (24), ст., сл. Аранђеловдан и Св. Јован (21)

(13:833), досељени из Бранетића, сл. Аранђеловдан (3); П (2), ст.,

сл. Аранђеловдан, Мр (30), ст., сл. Св. Никола (13:819), K (1),

живели у селу и у 19. веку, сл. Аранђеловдан.

Недић: Мp (4), дошли пре 1. св. рата из Угриноваца, сл. Св.

Димитрије, У (15), досељени из Дубља код Сјенице, сл. Св. Ди

митрије (14) и Св. Ђорђе (1) (13:831), Љ. (2), дошли из Угриноваца

пре 1. св. рата, сл. Св. Димитрије, Ж (3), дошли из Старог Влаха

пре устанака, сл. Св. Никола (13:811), Шт (3), дошли из Угриноваца

пре 1. св. рата, сл. Св. Ђорђе; Kз (1), дошли из Угриноваца пред 2.

св. рат, сл. Св. Димитрије.

Недовић: РЗв, раније презиме Недељковића (в.), досељених у

време Првог устанка из Дробњака (13:791).

Ненадовић: П (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Аранђеловдан,

Ј (3), дошли из Селевца кад и Недељковићи (в.) и у Гајевима су

њихов огранак, сл. Лазарева субота и Ђурђиц, в. и Џанић (1:9, 1;

13:796), Б(1), дошли из Шутаца, сл. Св. Димитрије, Ш (9), досељени

из Старог Влаха у време устанака, сл. Св. Димитрије, Шт (1), ст.,

сл. Аранђеловдан (1:10).

Несторовић: Шт (4), ст., сл. Св. Ђорђе (11:10).

Нешић: Ј (1), досељени из Брезовца 1903, а тамо из Босне, сл.

Св. Стефан (1:11); Д (3), ст., сл. Ђурђиц (13:837).

Нешовић: Мт (1), дошли из Заграђа после 2. св. рата, сл. Св.

Никола, З (2), дошли на самом крају 19. века из ужичког краја,

сл. Св. Стефан (13:824).

Никитовић: Ј (1), дошли из Војковаца, а раније из Живковаца,

сл. Св. Ђорђе, Гр (1), недавно досељени, сл. Св. Никола, Ж. (5),

досељени од Сјенице у Првом устанку, сл. Св. Пантелија.

Никић: Pc (4), дошли из Лепојевића из Санџака у Првом

устанку, сл. Св. Никола; Рв (9), као и претходни, сл. Св. Никола,

истог порекла са Караулићима (РЗ) (13:791); K (1), дошли из

Барзиловице код Лазаревца, сл. Св. Никола.

Никодиновић: Лп (2), сл. Св. Никола.

Николић: Рс (14), досељени од Сјенице 1809, сл. Св. Петка (5),

из Драгоља, сл. Св. Никола (6), ст., сл. Св. Петка (3), Ј(4), досељени
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од Сјенице крајем 18. века, сл. Лазарева субота, огр. Стојади

новића (1:8), други Николићи дошли из Гуришеваца, а тамо од

Колашина (1:10); Б (2), дошли из Драгачева у 19. веку, сл. Аран

ђеловдан (1) и из Мутња, сл. Св. Никола (1); Бр (6), ст., сл. Св.

Никола (13: 821); Вр (3), дошли из Трудеља, сл. Св. Лука; Kз (1),

дошли из Ивановаца, сл. Св. Никола, Ж. (1), ст., сл. Св. Никола, Ш

(9), ст., сл. Св. Никола и Аранђеловдан, Гр (2), в. Беговић (Грж)

и Томић (Грв), Л (2), ст., сл. Св. Ђорђе (13:834); У (4), в. Андрић,

КР (4), живели у селу и у 19. веку, сл. Аранђеловдан, Љ. (1), дошли

из Старог Влаха, сл. Св. Никола, Бc (1), в. Колашинац, Др (3), в.

Петровић, К. (1), дошли из Вукосаваца, сл. Св. Никола, Т (2), ст.,

како сами тврде, сл. Св. Никола; И (4), једна породица „одувек“ је

живела у селу, сл. Св. Ђорђе, а за три тврди се да су у селу живеле

и у 19. веку, сл. Св. Алимпије, З, в. Сpијемчевић.

Николчић: Љ. (1), дошли из Ивановаца, сл. Св. Никола, И (3),

дошли 1809. из Старог Влаха, бивши Марјановићи из истог села,

сл. Св. Никола.

Нинковић: Д (4), ст., сл. Св. Тома (13: 837); Бр (1), ст., сл.

Ђурђевдан (13: 821).

Ниџић: ЛД, ст., сл. Ђурђевдан (13:834).

Новаковић:Ж (5), ст., сл. Св. Никола (4), дошли из Прогоре

ваца, сл. Лазарева субота (1); Мт (2), ст., сл. Св. Никола, Ј. (2),

дошли из Горње Шаторње 1933, а тамо раније од Бијелог Поља,

сл. Св. Ђорђе;“ Бc (3), пореклом од Мартиновића из Ц. Горе, сл.

Св. Лука, З, „једна фамилија са Караулићима из Рудника“ (13:824).

Ндвичић: Бљ (1), дошли из Штавице, а тамо из Новог Пазара,

сл. Св. Никола (11:10).

Обрадовић: Рв (1), дошли из Коштунића, сл. Аранђеловдан,

Б (1), дошли из Брајковца почетком 20. века, сл. Св. Никола, У

(2), досељени из Шарана, таковски крај, почетком 19. века, сл.

Аранђеловдан (11:9), Шт (3), ст., сл. Св. Тома (2), дошли из Ско

баља, из Колубаре, после 2. св. рата, сл. Св. Петка (1), Бљ (6),

живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола и Ђурђиц, Др (2), в.

Ћосић, И. (2), ст., сл. Св. Ђорђе; Kз (2), мисле да су ст., сл. Св.

“ Дробњаковић вели да су они у Шаторњу дошли „из Дробњака” (1:11).
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Никола; Бз (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Ђурђиц, Обрадовић

(Бc) (7a:162).

дбреновић: Рс (1), дошли из суседног села Заграђа, сл. Св.

Ђорђе; Т (1), дошли из Брезовице, сл. Св. Јован, Бз (8), досељени

из Осата у Босни око 1850, сл. Св. Ђорђе (13:823–824).

Осаћанин: ЗБ, дошли из Осата (13:824), најпре у Војковце, а

отуд у Заграђе (11:9), сл. Ђурђевдан, Ш, дошли из Осата, сл.

Ђурђевдан (13:814), в. Обреновић, Ломић.

дстојић:Љ. (1), дошли из села Новаци код Уба, сл. Св. Ђорђе,

Вр (4) ст., сл. Св. Никола и Св Ђорђе, „из дубље старине” једна

фамилија са Павловићима и Јањићима у Трудељу (13:806—807); П

(2), живели у селу и у 19.веку, сл. Св. Никола; T (1), дошли из

Варница, а тамо су ст., сл. Св. Никола (13:806).

дташевић: Шл (1), дошли из Љутовнице између два св. рата,

сл. Св. Никола.

Павлица: Љ (1), дошли из Лике, сл. Св. Јован.

Павловић: Б (1), дошли из Живковаца, сл. Св. Јован, Љ. (4),

дошли из Пољаница (сл. Ђурђиц), из Угриноваца (сл. Св. Никола),

из Д. Бањана (сл. Лазарева субота), из Мораваца (сл. Св. Лука);

Бр (4), ст., сл. Св. Ђорђе (2) (13: 811), из Козеља, сл. Св. Јован (2);

Ж (14), дошли од Сјенице 1809, неке породице са другим

презименом Павлучић, сл. Св. Ђорђе (10) и Св. Никола (4) (13:811);

Вр (1), живели и раније у Варницама, сл. Св. Ђорђе, У(5), живели

у селу и у 19. веку, сл. Св. Димитрије, Шл (1), ст., сл. Св. Јован

(11:9), Шт (5), мисли се да су ст., сл. Св.Димитрије (1), дошли из

Козеља између два св. рата, сл. Св. Јован (4), в. Петровић, Бљ (3),

дошли из Козеља у другој половини 19. века, сл. Св. Јован (13:833);

Л (1), дошли из Бољковаца, а тамо из Козеља (13:833), сл. Св.

Ђорђе, Дв (1), дошли из Шилопаја пре 1. св. рата, сл. Аранђеловдан,

ДБ (9), в. Томић, сл. Св. Никола, Ђурђиц и Лазарева субота, Мт

(1), дошли из Шилопаја, сл. Св. Алимпије, Ј(4), једна пор, досељена

из Горње Трешњевице 1944, сл. Св. Никола, а три из Винче код

Тополе почетком 20. века (тамо дошли 1809. од Сјенице), сл.

Аранђеловдан (1:9), Г (4), дошли из Д. Бањана, сл. Св. Ђорђе, Бc

(6), са огр. Јеремић, ст., сл. Св. Никола (13:802), М (1), в. Гушић, И
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(1), ст., сл. Св. Јован, Ш (2), дошли из Живковаца, сл. Св. Јован (1)

и из Брајковца, сл. Св. Никола (1), Kз (18), в. Петровић, сл. Св.

Јован, Св. Ђорђе и Св. Тома, Лп (9), в. Радивојчевић, П (5), в.

Трањић, сл. Ђурђиц и Св. Димитрије,Т (2), ст., сл. Св. Никола, од

старине једна фамилија са Јањићима, а из још дубље старине и са

Остојићима у Варницама (13:807), Рс, ст., сл. Аранђеловдан

(13:790).

Павлучић: (Ж), са огр. Јанковић, дошли од Сјенице у време

Првог устанка, сл. Св. Никола (13:811).

Пајевић: Б (1), дошли из Јежевице код Чачка, сл. Аранђелов

дан, Бз (3), дошли из Срема пре Првог устанка, сл. Св. Никола

(13:823).

Пајић: П (1), дошли из Ивановаца, сл. Св. Ђорђе,И (6), ст., сл.

Св. Ђорђе.

Пајовић: ЗБ, са огр. Глишовић, Лукић, Пајовић, дошли из

Срема пре Првог устанка, сл. Св. Никола (11:823), Грв, в. Вељић.

Пантелић: Бc (1), дошли из Херцеговине пре устанака, сл.

Св. Пантелија (13:801), Рc (1), дошли из села Мајдана, сл. Св.

Стефан, Г (10), ст., сл. Св. Ђорђе (13:839); Д (1), живели у селу и у

19. веку, сл. Св. Никола;T (3), ст., сл. Св. Димитрије, Др, в. Ћосић.

Пантић: Л (4), ст., сл. Ђурђиц (11:11); Љ (1), дошли из Кадине

Луке, сл. Св. Лука, Бљ (4), ст., сл. Ђурђиц (13:832), J (10), в. Сто

јадиновић, сл. Св. Лука, Лазарева субота и Св. Јован (13:795), Ш

(5), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Димитрије, Рљ (1), дошли из

Лалинаца, сл. Ђурђиц, Лп (2), и у 19. веку живели у селу, сл. Св.

Никола.

Пантовић: Љ. (1), дошли од Ужица, сл. Св. Ђорђе, Ш (5),

живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Димитрије; Kз, ст., сл. Св. Никола.

Пауновић: Бз (4), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Јован, П

(1), в. Сокић.

Паштракулић: Љ. (1), дошли од Алексинца, сл. Св. Врачи.

Пејовић: Pc (4), дошли из Брезовице после 2. св. рата, сл. Св.

Јован, З (3), ст., сл. Св. Стефан (13: 824).

Пековић: Ц (27), ст., сл. Св. Никола (13:827).

7 Пантићи су у Маркићевићима огр. Делимарковића, у Јарменовачкој Реци

— Стојадиновића, а у Гајевима — Томића (1:8).
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Пењовић: Бљ (1), дошли после 2. св. рата са Голије, сл. Св.

Јован.

Пердовић: Шт, не Перцутовић (в.) (11:10).

Перић: В, дошли око 1780. из ужичког краја, сл. Ђурђевдан

[13:799), Ш, ст., изумрли (13:814).

Перкић: Бc (6), не зна се порекло, али се мисли да су ст., сл.

Св. Никола, Т (1), дошли из Босуте, сл. Св. Ђорђе.

Перовић: П (1), не зна се порекло, сл. Св. Ђорђе, В (5), дошли

пре устанака из ужичког краја, старо презиме Перић, сл. Св.

Никола.

Перцутовић: Шт, дошли из Лопужња код Новог Пазара за

време Првог устанка, сл. Аранђеловдан (13:835).

Петковић: Л (14), ст., сл. Св. Ђорђе (2) и Ђурђиц (12) (13:

834).

Петрић: ДБ, ст., сл. Ђурђиц (13: 836), Ј, Петрић-Марковић,

В. Стојадиновић.

Петровић: Љ. (2), дошли из Ивановаца и Пољаница, сл. Св.

Ђорђе, Мт (4), ст., сл. Св. Никола, Ж. (9), ст., сл. Св. Никола (4) и

Св. Лука (5), в. Гавриловић (13:810), Шт (14), живели у селу и у 19.

веку, сл. Аранђеловдан, Рc (9), досељени из Заграђа, сл. Св. Никола

и Св. Јован (13:791), Рв (1), досељени између два св. рата из Заграђа,

а тамо су ст., сл. Св. Никола, Шт (3), ст., сл. Св. Стефан, П (12), в.

Кулизић (7) и Бобић (3), непознато порекло, сл. Св. Ђорђе (1),

живе одавно у селу, сл. Св. Никола (1 — Цигани); Др, са огр. Жива

новић, Николић (ДрP) и Тодоровић, Јаћимовић (ДрШТП), дошли

из Сугубине између Сјенице и Јавора, око 1780, сл. Св. Никола

[13:804), Др П, в. Стевановић, Мр (11), ст., сл. Св. Никола и Св.

Ђорђе (13:819), Л (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе, ДБ

(6), досељени из Лалинаца после 1. св. рата, сл. Лазарева субота;

Рc (8), досељени од Сјенице 1809 (в. Даговић), сл. Св. Јован (13:791);

J (5), дошли из Старог Влаха по Другом устанку, сл. Св. Никола и

Лазарева субота (13:795–796), Кз (17), са огр. Секулић, Филиповић,

Шукић, Ћустић, Павловић, досељени давно из Старог Влаха, сл.

Св. Јовани Св. Никола (16) (13:808), ст. (1);T (5), ст., сл. Св. Никола,

З (14), са огр. Радисављевић, Ђорђевић, Милосављевић, ст. (13),

сл. Св. Никола и Св. Стефан (13:824), дошли из Рељинаца у заселак
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Марковића (1), сл. Св. Никола; И (3), дошли из Јарменоваца, сл.

Св. Никола (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе (2), Ш (1),

живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Лука, Бc (3), досељени у Првом

устанку из Старог Влаха, сл. Ђурђиц (1) и Св. Никола (2) (13:802),

Лп (2), мисле да су ст., сл. Св. Никола, ВГK, в. Мијаиловић, ВД, в.

Благојевић.

Петронијевић / Петронијевић: Б (1), дошли из Живковаца,

сл. Св. Никола, Ж(9), досељени из села Трнаве у ужичком округу,

сл. Св. Никола (13:811); У (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Св.

Никола, К (1), дошли из Живковаца, сл. Св. Никола.

Пешић: И (10), дошли 1809. из Старог Влаха, сл. Св. Ђорђе,

Лп (2), дошли из Ивановаца око 1960, сл. Св. Никола; РП, са огр.

Миленковић, Томовић, Вукићевић, досељени из Сјенице 1809, сл.

Петковдан (13:790).

Плескоњић: Б (1), дошли из Живковаца, сл. Св. Ђорђе, Ж. (4),

дошли око 1780. од Сјенице, сл. Св. Ђорђе (13:810-811).

Повремовић: КР (1), дошли из Калиманића између два св. рата,

сл. Св. Никола.

Поломац: Бљ (11), дошли из села Полома средином 19. века,

сл. Св. Никола (13:833), Л (1), досељени из Полома, сл. Св. Никола.

Поповић: ДБ (4), досељени из Гукоша средином 19. века, сл.

Св. Никола и Св. Ђорђе (13:836), Г (4), ст., сл. Св. Ђорђе; Б (2),

дошли из Санџака почетком 20. века, сл. Св. Василије; Д (1), из Д.

Бањана, сл. Ђурђиц, Бc (11), ст., сл. Ђурђиц (13:801), Ш (7), са огр.

Дражић, дошли из Осата у време Првог устанка, сл. Св. Стефан

[13:814); Лп (1), ст., сл. Св. Јован.

Правђуx: Рв (1), доселили се по 1. св. рату из Русије, не славе.

Продовић: РП, в. Чивовић.

Проковић: П (1), Цигани, Ш (1), Цигани, одавно у селу, сл.

Св. Ђорђе.

Прпић: Рв (1), досељени из Лике, Хрвати.

Радаковић: Бр (5), ст., сл. Св. Ђорђе (13:821).

Радивојевић: Бр (3), ст., сл. Св. Никола, Г(7), ст., сл. Св. Ђорђе

(13:839), Љ. (1), дошли из Бранчића, сл. Св. Никола, Рc (3), једна

фамилија са Милетићима (РЗв), сл. Аранђеловдан (13:791), УМ,

в. Радојичић и Милетић.
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Радивојчевић в. Радивојчић.

Радивојчић: Лп (3), забележени и као Радивојчевић, „из ста

pине једна фамилија” са Саматовићима, Јевтићима, Мијаиловићи

ма, Милевићима, Гајићима, Павловићима, Лакићима, Сарићима,

Жикићима и Сретеновићима, дошли из Брњице пре Првог ус

танка, сл. Св. Никола (13:820), в. и Радивојчевић.

Радисављевић: Г(1), дошли из Велишеваца, сл. Св. Ђорђе, Гр

(2), дошли у Првом устанку од Сјенице, сл. Св. Никола и Св. Тома,

З, в. Петровић, Мр (1), досељени из Велишеваца, сл. Св. Стефан,

J (1), дошли из Доње Шаторње, сл. Св. Алимпије (1:11], К, в.

Сретеновић.

Радишић: Kз (4), ст., сл. Аранђеловдан (13:808).

Радовановић: К (2), дошли из Шутаца, сл. Св. Лука (1) и

Живковаца, сл. Св. Стефан (1), Kз (14), ст., сл. Св. Никола (1) Св.

Јован (13) (13:809), Рв (2), ст., сл. Аранђеловдан (13:790), Б (2),

дошли из Живковаца, сл. Св. Никола; П (3), в. Сретеновић, Бc

(3), в. Колашинац, Ж (3), ст., сл. Св. Никола, Дв (6), ст., сл. Св.

Ђорђе (11:11); У (7), ст., сл. Аранђеловдан, J (3), ст., сл. Св. Лука,“

Рc (3), једна фамилија саДрагићевићима (РБ), ст., сл. Аранђелов

дан (13:790); Бр (2), ст., сл. Аранђеловдан и Св. Ђорђе, Др (1), ст.,

сл. Св. Јован, Ш (3), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Јован.

Радовиновић: Љ. (1), дошли из Цветановаца, сл. Аранђеловдан,

Мр (3), ст., сл. Аранђеловдан.

Радовић:Л (1), досељени из Славковице кодЉига, сл. Ђурђиц,

Ж (1), дошли из Бање код Аранђеловца, сл. Св. Илија, Бљ (1), ст.,

сл. Св. Ђорђе (13:833), КР (3), живели у селу и у 19. веку, сл. Св.

Ђорђе.

Радојевић: Љ. (2), дошли из Липља, сл. Св. Никола, Шт (1),

дошли из Бранчића између два св. рата, сл. Св. Петка, Рв (1),

досељени од Мораче у Ц. Гори пред Први устанак, сл. Св. Никола

(13:791), РЗв (5), старином Бабићи (в.), Гр, в. Бабић, Бз (1), дошли

са Рудника после 1. св. рата, сл. Св. Јован: Бр (5), ст., сл. Св. Ђорђе

(13:821), Лп (4), ст., сл. Св. Јован (13:820), J (2), дошли из Гу

pишеваца 1895, сл. Св. Никола (1:10).

* У Јарменовцима Радовановићи су забележени и као огр. Делимарковића

(1:8).
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Радојичић: У (7), давно досељени од Сјенице, сл. Аранђелов

дан (13:831), Гр (5), досељени од Сјенице у Првом устанку, сл. Св.

Никола; Рљ (3), в. Максимовић, Г (3), дошли из Бранчића после

2. св. рата, сл. Св. Ђорђе; Бр (8), ст., сл. Св. Ђорђе (13:821); Др (8),

дошли из Јарменоваца, пре 1. св. рата, сл. Св. Лука, Ј (1), дошли из

Горње Трешњевице, а тамо од Сјенице, сл. Св. Никола (1:10).

Радосављевић: Б (2), дошли из Калањеваца, сл. Св. Ђорђе; K

(2), изгледа ст., сл. Св. Ђорђе (13:812); Т. (1), ст., сл. Св. Ђорђе,

(Бр), ст., сл. Ђурђевдан (13: 821); Бc (7a:163).

Раичић Бљ (1), дошли из Козеља, сл. Св. Стефан.

Рајичић: Ц (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола, У

(12), дошли 1809. од Сјенице, сл. Аранђеловдан, Кз (3), дошли из

Угриноваца између два св. рата, сл. Аранђеловдан.

Рајковић: Бc (1), дошли из Војковаца после 2. св. рата, сл. Св.

Лука, В (5), в. Миловановић, Т. (1), дошли из Војковаца, сл. Св.

Лука.

Рајчић: Мт, дошли „од Јавора према Сјеници”, сл. Св. Никола

(13:826).

Ракић: РБ, дошли из Прилика код Ивањице, пре Првог

устанка, сл.Ђурђевдан (13:791-792); Б (1), дошли из Драгоља, сл.

Св. Ђорђе, Др (7), дошли са Рудника, а тамо из Прилика код

Ивањице, сл. Св. Ђорђе и Св. Јован (ДрC ДрШПБ) (13: 804), T(1),

дошли из Драгоља, сл. Св. Ђорђе, Ж (1), дошли из Драгоља, сл.

Св. Ђорђе.

Раковић: Мт (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе, Ж

(12), дошли од Сјенице 1809 (13:811).

Ранђић: Шт (3), дошли из Козеља између два св. рата, сл. Св.

Јован, Бc (7a:163)

Ранковић: У (3), живели у селу и у 19. веку, сл. Мратиндан, В

(3), в. Благојевић (ВД) и Миловановић (ВГK), Мр (4), ст., сл. Св.

Ђорђе (13:819), Љ. (1), дошли из Штавице, сл. Св. Јован, Бр (1),

дошли из Мораваца, сл. Св. Ђорђе, Шт (4), ст., сл. Св. Јован (11:10);

Kз (4), дошли из Старог Влаха, давно, сл. Мратиндан.

Рафаиловић: Г (4), ст., сл. Св. Ђорђе (13:839).

Рашић: З (14), ст., сл. Ђурђиц (13:824), Мт (1), дошли из

Заграђа после 2. св. рата, сл. Св. Никола; Рљ (1), пореклом из

Заграђа, сл. Ђурђиц, Т (1), дошли из Заграђа, сл. Св. Ђорђе.



118 Миодраг Јаћимовић — Драгољуб Петровић

Рељић: Бљ (6), ст., сл. Св. Никола (11:10).

Ристивојевић: Kз (4), ст., сл. Св. Никола (13:808);Љ (1), дошли

из Козеља, сл. Св. Никола, З, в. Љубичић.

Ристић: Љ. (1), дошли из Београда, а пореклом од Смедерева,

сл. Св. Никола, М (8), дошли после 1830. из пиротског краја, сл.

Аранђеловдан (13:797).

Ристовић: Др (6), досељени из Челинца код Нове Вароши

1809, сл. Ђурђевдан (ДрC ДрПБ) (13:804), Мт (1), изгледа да су

дошли из села Мајдана, после 2. св. рата, сл. Св. Кирил словенски,

Б (1), дошли из Драгоља, сл. Св. Никола,

Ристојевић: Дв (17 — са Стефановићима), ст., сл. Ђурђиц

(11:11).

Робовић: Љ (1), дошли из Београда.

Романовић: Мp (4), одавно живе у селу, Цигани, сл. Св.

Никола.

Росић: Мт (1), досељени пред 2. св. рат, сл. Св. Кирил словен

ски, МП (10), ст., сл. Ђурђиц и Св. Стефан (13:797), МС, дошли из

пиротског краја после 1830 (13:797), Лп (4), дошли пред Први

устанак од Сјенице, сл. Св. Лука (13:820), Г, ст., сл. Ђурђевдан

(13:839).

Рулић: Љ. (3), дошли из Херцеговине, сл. Св. Лука.

Рунић: Ј (1), дошли из Босне 1930, сл. Св. Никола (1:11).

Рупић: Мp (2), ст., сл. Св. Лука (13:819).

Савић: Љ. (1), дошли из Ивановаца, сл. Св. Никола; Д (8), ст.,

сл. Св. Никола (7) и Аранђеловдан (1) (13:837); Бр (4), досељени

од Бијелог Поља око 1840, сл. Св. Ђорђе и Мратиндан (13:821); Рс

(1), дошли из источне Србије после 1. св. рата, сл. Св. Стефан, Ј

(5), досељени у 18. веку од Никшића (3), сл. Св. Лука,“ од Опова

1971 (1), сл. Св. Димитрије, из Крушевца, раније из Влашке (1),

сл. Аранђеловдан, Шл (5), живели у селу и у 19. веку, сл. Аранђе

ловдан, П (2), в. Бобић, М. (1), досељени у време устанака од

Сјенице, сл. Св. Димитрије, Мр (1), дошли из Ивановаца, сл. Св.

Ђорђе; K (2), ст., сл. Св. Никола, КБ, в. Глигоријевић (13:813), И

* У Маркићевићима Савићи су огр. Делимарковића (1:8).
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(17), досељени у Првом устанку 1809. из Старог Влаха, сл. Св.

Никола (13:817), Б(1), дошли из Калањеваца, сл. Св. Никола, ЛД,

са огр. Дмитровић, Ђуровић, Ковачевић, ст., сл. Ђурђиц (13:834);

Бљ, ст., сл. Св. Никола (13:833).

Савковић: Бљ (2), дошли из Лалинаца, а тамо после Другог

устанка из Горњег Бранетића, сл. Св. Никола и Ђурђиц (13:834);

Л (3), в. Дућкаловић, Дв (1), дошли из Заграђа за време 2. св. рата,

сл. Ђурђиц, З(4), в. Јевтић, Шл, дошли од Сјенице за време Првог

устанка, сл. Цвети (13:829).

Сајић: Д (17), са огр. Спасојевић, ст., сл. Св. Тома (13:837), Љ

(4), дошли из Кадине Луке, сл. Св. Тома (3) и из Гукоша, сл. Св.

Тома (1), Г(16), дошли из Кадине Луке у другој половини 19. века,

сл. Св. Тома (13:839); Бр (1), дошли из Дића, сл. Св. Тома, Шт (12),

ст., сл. Св. Тома (11:10); Мр (1), дошли из Гукоша, сл. Св. Тома.

Саматовић: Лп, в. Радивојчевић.

Сандић: Шт (1), дошли из Д. Бањана између два св. рата, сл.

Св. Петка, ДБ (21), досељени у 18. веку из Херцеговине, сл. Св.

Никола (13:836), Л (1), дошли из Д. Бањана, сл. Св. Никола.

Сарачевић: Шл (5), ст., сл. Св. Лука (1) и Св. Никола (4), Ж, в.

Арсенијевић.

Сарић: K (5), дошли из Херцеговине, преко ужичког краја,

пре устанака, сл. Св. Ђорђе (13:812), Л (5), живели у селу и у 19.

веку, сл. Св. Стефан (2), Ђурђиц (1) и Св. Ђорђе (2); Б (2), дошли

из Калањеваца, сл. Св. Ђорђе, Љ (1), дошли из Калањеваца, сл.

Св. Ђорђе, Лп (2), досељени из Брњице пре устанака, сл. Св.

Никола (13:820).

Сатарић: У, дошли од Нове Вароши, сл. Св. Јован (13:831).

Свирчевић: Л (4), дошли из Бранетића, одмах после 1900, сл.

Аранђеловдан (11:11).

Секулић: Kз, в. Петровић.

Симеуновић: Вр (7), в. Катранџић, Шл (1), вероватно дошли

из Варница или Заграђа, сл. Св. Лука, З (2), дошли из Варница

пред 2. св. рат, сл. Св. Лука; Б (1), дошли из Варница, сл. Св.

Никола.

Симић: К. (3), дошли из Херцеговине пре устанака, сл. Св.

Ђорђе (уз Јовчиће, иста фамилија са Мирићима) (13:813), Мр (16),
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ст., сл. Св. Никола (14), Аранђеловдан (1) и Св. Јован Милоусни

(1) (13: 819), Гр (1), досељени од Сјенице у Првом устанку, сл. Св.

Тома, Ј(2), непознато порекло (1), сл. Св. Никола, досељени у 18.

веку од Сјенице (1), сл. Лазарева субота, Љ (3), дошли из Шутаца,

сл. Св. Никола (1) и од Шапца, сл. Св. Јован (2); Б (1), дошли из

Калањеваца, сл. Св. Ђорђе; Д (1), ст., сл. Св. Ђорђе (13:837), Ш

(3), ст., сл. Св. Димитрије (уз Јериниће, једна фамилија са

Теовановићима) (13:814).

Симићевић: Шт,дошли из Блажева код Новог Пазара за време

Првог устанка, сл. Св. Никола (13:835). „Треба да се зову Новичићи

(љуте се кад их зову Симићевић)“ (11:10).

Симуновић: Лп (5), дошли из Брњице код Приштине пре

устанака (13:820), сл. Св. Никола.

Смиљанић: Љ. (1), дошли из Славковице, сл. Св. Стефан, Л

(3), дошли из Славковице, сл. Св. Стефан.

Сбкић: П, са огр. Миловановић, Пауновић, давно дошли из

ужичког краја, сл. Стевањдан (13:815-816).

Сокољанин: ДБ, називају Томиће (са огр. Павловић и Лукић),

давно досељене из Соколске нахије (13:836).

Спасојевић: Ј (1), дошли из Гуришеваца 1920, сл. Лазарева

субота, раније Ђурђевдан (11:10);Љ (1), дошли из Гукоша, сл. Св.

Ђорђе; Бр (6), досељени из Славковице око 1880, сл. Ђурђиц и

Никољдан (13:821); Гр (3), давним пореклом од Колашина, сл. Св.

Ђорђе и Ђурђиц (13:793), Д, в. Сајић.

Сретеновић: Ц (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола,

Б (1), дошли од Калањеваца, сл. Св. Никола, Гр (6), в. Вељић, Рљ

(6), в. Грујић, КР (2), ст., сл. Св. Никола (13:829), У (2), живели у

селу и у 19. веку, сл. Аранђеловдан, Лп (7), в. Радивојчевић, К. (3),

са огр. Радисављевић, ст., сл. Св. Ђорђе (13:812); Ј. (1), дошли из

Манојловаца крајем 19. века, сл. Св. Лука,“ РВ (1), дошли из

Рељинаца, а тамо су ст., сл. Св. Димитрије, Д(2), ст., сл. Св. Никола

(13:837), П, са огр. Радовановић, Ђорђевић, Мирковић, Ђуровић,

Јанковић, Андрић, Живковић, давно досељени из Срема, сл.

Дмитровдан (13:815), ВГK, в. Мијаиловић.

*Према нашим записима, у Манојловцима данас више нема Сретеновића.

Сдруге стране, Станимировићи на Симића Брду огранак су Ивановића (11:9).
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Срећковић: Бљ (1), раније досељени са стране, сл. Св. Никола,

Д(2), ст., сл. Св. Никола (13:837).

Сријемчевић: ЗМС, са огр. Николић и Марковић, „за које се

са несигурношћу вели да су старинци”, сл. Св. Никола (13:824).

Стајчић: Ж, в. Гавриловић.

Станимировић: Ј (1), дошли из Војковаца 1930, а тамо били

ст., сл. Св. Никола, В (1), са огр. Милошевић, ст., сл. Св. Лука,

раније Св. Никола (13:799); МЈ, в. Ерић.

Станисављевић: В, у нашим записима то се презиме не налази,

а помиње се да се једна породица Милошевића, која слави Св.

Николу, у Јарменовце „доселила из Војковаца (од Станисавље

вића)“ (1:10); БcВр,дошли из Херцеговине за време Првогустанка,

сл. Св. Никола (13:801).

Станишић: Ш (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола,

Љ (1), сл. Аранђеловдан, Бљ (2), Цигани, дошли из села Наномира

код Мионице, сл. Св. Петка, Гр, в. Томић.

Станковић: Љ. (1), сл. Аранђеловдан, Бљ (2), Цигани, дошли

из Наномира, код Мионице, сл. Св. Петка.

Станојевић: Ж (2), дошли из Прогореваца после 1. св. рата,

сл. Св. Лука;

Стандјчић: П (1), дошли из Ивановаца, сл. Св. Ђорђе, И (5),

ст., сл. Св. Ђорђе.

Станбшевић:П (1), дошли из Брајковца, сл. Св. Димитрије, Т

(5), досељени око 1770. из ужичког краја, сл. Св. Ђорђе (13:806);

K (2), дошли давно из Трудеља, сл. Св. Ђорђе.

Станчић: Шт (1), дошли из Кадине Луке, сл. Св. Димитрије.

Стардвлах -овлаха: Kз (39), в. Петровић, које зову и Ста

ровласима (13:808).

Старчевић-евића: Ж. (6), в. Гавриловић, Старчевић: Л (6),

досељени из Бранетића, сл. Аранђеловдан.

Стевановић: Бљ (7), досељени из села Врнчана око 1880, сл.

Аранђеловдан (1) и Св. Ђорђе (4) (11:10); Цигани, живе одавно у

селу, сл. Св. Василије (2), Ж (3), ст., сл. Св. Никола; Kз (2), ст., сл.

Св. Никола, Мр (2), ст., сл. Св. Никола; П (3), в. Трањић и Бобић,

Лп (5), ст., сл. Св. Никола, Ј, на Симића Брду огр. Ивановића (1:9),

Др, са огр. Петровић и Мијаиловић, дошли из Челинца код Ужица
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1809, прво у Бољковце па у Драгољ, сл. Ђурђевдан (13:804), БcЛ,

в. Колашинац, РЗв, ст., изумрли (13:791).

Степановић: Ж (1), дошли из Гараша, сл. Св. Ђорђе, Ш (6),

живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Лука.

Стефановић: Ц (1), дошли из Давидовице пре 1. св. рата, сл.

Ђурђиц, Бр (1), дошли из Палежнице код Славковице, сл. Св.

Стефан, Дв (4), ст., сл. Ђурђиц (в. Ристојевић), Ј(1), дошли нај

вероватније од Берана, давно, сл. Ђурђиц,Љ (1), дошли из Поља

ница, сл. Св. Ђорђе, КР (1), досељени из Бољковаца, а тамо из

села Врнчана, где су дошли око 1870, сл. Аранђеловдан (13:829),

П (4) дошли око 1760. из ужичког краја, сл. Св. Ђорђе и Св.

Димитрије (13:815), М (5), дошли у време устанака од Сјенице, сл.

Аранђеловдан, Шл, дошли из Каленића за време кнеза Милоша,

сл. Ђурђевдан (13:828), Шт, в. Јевђић.

Стојадиновић: ЈЈР, са огр. Матић, Пантић, Мијатовић и

Алексијевић, дошли од Сјенице за време Првог устанка, сл. Св.

Лазар.“

Стдјановић: Др (4), досељени од Сјенице у Првом устанку,

сл. Мратиндан (13:804), И (1), Цигани, дошли из Мораваца, сл. Св.

Петка, Мр (3), дошли из Бранчића (1), сл. Св. Стефан, Цигани (2),

живе дуже у селу, сл. Св. Никола; Бр (1), дошли из Велишеваца,

сл. Св. Стефан, Кз (6), в. Башкаловић, Ш (13), дошли из Старог

Влаха крајем 18. века, сл. Мратиндан, Аранђеловдан и Св. Никола

(13:814).

Стојић: Бљ (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе и

Ђурђиц, Л (1), живели у селу и у 19. веку, сл. Аранђеловдан, З (2),

мисле да су ст., сл. Св. Ђорђе.

Стојковић: Рљ (18), досељени од Сјенице за време Првог ус

танка, сл. Св. Јован,Ђурђиц и Аранђеловдан (13:825), Ц (1), дошли

из Рељинаца између два св. рата, сл. Аранђеловдан, У (1), дошли

из Рељинаца око 1980, сл. Аранђеловдан.

* За Стојадиновиће у Јарменовцима Дробњаковић наводи да их има 17

домова, да су старинци, да славе Св. Лазара и да „данас имају разна презимена:

Алексијевићи, Мијатовићи у Гајевима; Мијаиловићи, Пантићи, Николићи у

Japменовачкој Реци, Матићи, Мијатовићи, Симићи на Мијатовцу и Марковић

Петрић у долини Јасенице. По предању, њихов предак Стојадин у турско

време доселио се од Сјенице, пошто је тамо побио неке Турке“ (1:8).



Ономастика Качера 123

Стојнић: Бр (2), дошли из Славковице, сл. Ђурђиц,

Тамбурић: Ж, дошли „однекуд озго“, сл. Св. Никола (13:811).

Танасијевић: Мp (5), ст., сл. Св. Ђорђе.

Танасковић: Шт (1), ст. (11:10).

Таталовић: Љ (2), дошли из Дрежнице, Хрватска, сл. Св.

Јован.

Тéњовић: Бљ (1), дошли после 2. св. рата са Голије, сл. Св.

Јован.

Теовановић: Ш, са огр. Јевтић и Ивановић, дошли око 1780.

из Старог Влаха, сл. Дмитровдан и Аранђеловдан (13:814).

Теодоровић: Лп (2), в. Жикић.

Терзић: ДБ (1), досељени после 2. св. рата из Ивановаца, сл.

Ђурђиц, И (8), ст., сл. Св. Јован (4) и Св. Стефан (4) (13:817), Бр

(1), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе, Љ. (1), дошли од Г.

Милановца, Лп (1), дошли из Ивановаца око 1960, сл. Св. Јован и

Св. Никола, Л, ст., сл. Ђурђевдан (13:834).

Тобошаревић: Шт, досељени од Новог Пазара за време Првог

устанка, сл. Св. Никола (13:835), а забележено је да се презивају и

Мијаиловићи (11:10).

Тодовић: Шл (4), дошли из ужичког краја пре устанака, сл.

Св. Лука (13:829).

Тодоревић: Ц (2), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Никола.

Тодоровић: Бљ (5), ст., сл. Св. Стефан (1) и Св. Никола (4)

(11:10); Рв (1), не зна им се порекло, сл. Св. Јован, Б (1), дошли из

Драгачева, сл. Аранђеловдан, П (1), ст., сл. Св. Ђорђе, Ж(1),дошли

из Драгоља, сл. Мратиндан, Шл (2), досељени после Другог устанка

из ужичког краја, сл. Св. Ђорђе (13:828), Рљ (1), ст., сл. Ђурђиц, Ј

(1), огр. Томића, ст., сл. Св. Јован (1:8); У (7), ст., сл. Св. Димитрије,

Др (1), в. Петровић, сл. Аранђеловдан (13:804), БcП, са огр.

Јовановић, досељени „озго“ у време Првог устанка (13:802).

Тоддсијевић: Шт (10), ст., сл. Св. Никола (5) и Св. Ђорђе (5)

(11:10).

Töлић: Рљ (1), дошли из околине Смедерева између два св.

рата, сл. Ђурђиц, Бc (1), одавно су у Босути, али им се не зна

порекло, сл. Св. Стефан, друго презиме Андрић, суграђани тврде
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да су циганског порекла, вероватно потомци оних који су се

иселили са Циганских бурдеља (в. Топонимија) (1:11).

Томић: Шт (2), ст., сл. Св. Стефан (11:10); Мp (4), живели у

селу и пре првог св. рата, сл. Св. Јован, Кз (2), ст., сл. Св. Никола

(13:809), K (1), дошли из Козеља, сл. Св. Никола, Љ. (1), дошли из

Шутаца, сл. Св. Лука, ДБ (1), са огр. Павловић и Лукић, досељени

из Соколске нахије пре устанака, сл. Лазарева субота (13:836), З

(1), дошли из Штавице између два св. рата, сл. Ђурђиц, Ш (10), ст.,

сл. Св. Лука (изгинуло 9 Томића у Првом св. рату), ЈЈР (6), ст., сл.

Св. Јован (13:795);“ РЋ, дошли из Гуришеваца око 1870, сл. Св.

Јован (13:791), БcР, в. Богдановић, Гр, са огр. Николић и Ста

нишић, досељени од Колашина, сл. Томиндан (13:793).

Томковић: Б (1), дошли између два св. рата из села Бање код

Аранђеловца, сл. Петровдан.

Томовић: Љ. (1), дошли из Коштунића, сл. Ђурђиц, Рc (3),

досељени од Сјенице 1809, сл. Св. Петка (13:790).

Töшић: Мт (5), досељени иза Јавора према Сјеници у Првом

устанку, сл. Св. Никола (13:826).

Трањић: П, са огр. Стевановић, Павловић, Миловановић,

досељени из ужичког округа половином 18. века, сл. Ђурђевдан

(13:815).

Трифуновић: У (1), дошли из Доњег Добрића код Лознице

1974, сл. Св. Лука.

Тришић:Ж (1), дошли из Заграђа где су ст., сл. Св. Ђорђе, З

(7), ст., сл. Св. Ђорђе, Св. Стефан и Св. Јован (13:824), Др (1), дошли

почетком 20. века из Заграђа, а тамо су старинци, сл. Св. Ђорђе

(13:824).

Трнавац: Бљ (3), дошли из Бранетића, сл. Св. Стефан, Св.

Ђорђе и Ђурђиц,

Трднкуловић: П (1), дошли из Азање, сл. Св. Петка.

Тубић: ГрЉ, са огр. Миладиновић, Милошевић, Милетић,

дошли из Граба код Сјенице 1809, сл. Св. Никола (ГрЉ ГрŽК)

[13:793).

* Дробњаковић наводи да у Јарменовцима има 10 домова Томића и да је

од њих отишло „седам сабаља на Косово”, а данас „имају разна презимена:

Васиљевићи, Миливојевићи, Тодоровићи, Пантићи у Гајевима и Јарменовачкој

Реци” (1:8).
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Ћајовић: Т, са огр. Дамњановић и Млађовић, дошли 1809. из

Дренове, ужички крај, заједно са Даниловићима из Заграђа, са

којима су од старине једна фамилија, сл. Ђурђевдан (13:806).

Ђајић: Г (5), ст., сл. Ђурђиц и Св. Ђорђе; П (1), дошли из Слав

ковице, сл. Св. Димитрије.

Ћировић: Мp (3), дошли из Планинице, Мионица, сл. Велика

Госпојина и Св. Лука.

Ћоровић: З, в. Тришић.

Ћбсић: K (1), дошли из Драгоља, сл. Св. Никола; Др (9), са

огр. Камаљевић, Јовичић, Обрадовић и Пантелић, досељени из

Сугубина у Ст. Влаху средином 18. века, сл. Св. Никола (ДрC

ДрПБ) (13:804), Б (1), дошли из Драгоља, сл. Св. Никола, Ж (1).

досељени из Гараша, сл. Св. Никола, Бc (1), дошли у 20. веку из

Драгоља, сл. Св. Никола.

Ђуровић: П, в. Сретеновић.

Ћустић: К., в. Петровић.

Улемек:Љ (1), дошли из Лике измеђудва св. рата, сл. Св. Јован.

Урбиевић: Д (3), живели у селу и у 19. веку, сл. Св. Ђорђе, Бр

(2), дошли из Велишеваца, сл. Св. Ђорђе, Шт (1), дошли из Угри

новаца око 1950, сл. Св. Димитрије.

Устамујић: Љ. (1), муслиман, дошао са стране.

Филиповић: Г (1), досељени из села Озрема по 1. св. рату, сл.

Св. Ђорђе; Kз (1), в. Петровић, П (2), ст., сл. Св. Никола, Шт (2),

дошли из Врнчана између два св. рата, сл. Св. Никола; Б (1), дошли

из Пољаница између два св. рата, сл. Св. Никола.

Хаџић: Ц, ст., сл. Св. Никола (13:827), в. Аџић.

Хрњак:Рс (5), дошли из Босанске Крупе у току 2. св. рата, сл.

Св. Јован.

Царевић: Ц (1), досељени из Велеречја код Г. Милановца

између два св. рата, сл. Св. Ђорђе.

Цветковић: Мp (2), ст., сл. Св. Никола, Љ (1), дошли из То

плице, сл. Св. Ђорђе.
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Чамџић: ТМ, са огр. Матић и Живановић, дошли из ужичког

краја после 1770, најпре у Теочин, а одатле овамо, сл. Аранђелов

дан (13:827).

Чанчаревић: Лп (1), дошли из Чибутковице код Лазаревца

пред 2. св. рат, сл. Св. Никола.

Чарапић: КР (2), досељени из Белог Потока (под Авалом) око

1835, сл. Св. Никола (13:830), Бр, ст., сл. Ђурђевдан (13:821).

Чавовић: Рв-Pc (10), са огр. Максимовић, Банковић и Про

довић (РП), досељени за време Првог устанка од Сјенице, сл. Св.

Никола (13:790).

Чолић:Т (10), ст., сл. Св. Никола (13:807), Ж(1), в. Гавриловић.

Чупић: Мp (2), ст. (13:819).

ЦГанић: ЈЈР, са огр. Марковић и Богосављевић, дошли из

Кусатка (смедеревски крај), сл. Ђурђиц и Лазарева субота (13:795).

Шановић: Лп, в. Матијевић.

Шокић: Лп (11), дошли из Босне 1876, у 19. веку славили су

Никољдан, сад им је сл. Аранђеловдан (13:820), Кз (2), дошли из

Липља уочи 2. св. рата, сл. Св. Никола.

Шöковић: Рв (1), досељени из села Мајдана, сл. Аранђеловдан.

IШкодрић: Дв (8), ст., сл. Аранђеловдан (11:11).

Штуловић: Ц (1), ст., сл. Св. Никола, из старине једна фами

лија са Пековићима у зас. Селиште (13:827), Мт (2), дошли из

Церове, сл. Св. Никола и Мратиндан,

Шукић: Kз, в. Петровић.

Шутић: Д(1), дошли из Паковраћа код Чачка, сл. Св. Никола.



ЛИЧНА ИМЕНА

Аврамом (1476, 1572) Анђелком (1903/26-1)

Адам Адама м РШ (6:1911 Анита ж Ц

Алексам РДТ (1559/60, 1903/26-3) Аница / Анка (1903/26-14)

Александарм (7) (1903/26-38) Анка ж Р

Александра ж (5)(1903/26-1) АндвкажШ

Аксентијем K (6:191) Антон м Р

Алексија / Алексије м М. Р. Алек- Антоније мP (6:191)

сија ж (6:192) Аранђелм МР

Алемпије м (6:191) Аранђија ж (6:192)

Ана ж P (6:192) Арон м (6:191)

Ангелина ж (7) (1836/56) Арсенијем Р ДБcДр (1903/26-6)

Андрејм (6:191) Атанасије (6:191)

Андријам (5) (1516-4, 1525-4, 1559/ Аца -é /Ацо -ам [7a:164); уп. Увод

60, 1903/26-6)

Андријана ж Р Бабарић м (1516)

Анђа ж БР Бабић м (1516)

Анђелија жP (1903/26-26) Бајин м (1467, 1525)

Анђелка ж Р Бајић м (1572)

* Будући да су имена која се овде доносе сабирана и током теренских

истраживања и исписивана из различитих писаних извора (в. Увод), пред

ауторима се нашао проблем њиховога најекономичнијег представљања и они

су се одлучили да у томе примене следећа два поступка: 1) уз стара средњо

вековна имена наводи се година када је име забележено (14 15 16), а ако је оно

чешће бележено, иза године наводи се и број његових појављивања, на исти

начин поступљено је и са новијим списковима имена МЈ-а (6); 2) актуелна имена

доносе се испред одговарајућих стари(ји)х помена и означена су акцентом, ако

су таква имена ретка и појављују се у само неколико села, иза њих и ознаке

рода наводе се скраћенице села у којима су забележена, али ако су она чешћа

— у угластој загради наводи се само број њихових појављивања. Аутори су свесни

чињенице да је вредност тих података врло релативна, али сматрају да макар

донекле могу указивати на фреквенцију имена.

* У Јаћимовићевим списковима личних имена за период 1836/56. и 1903/26

више њих не налази се у табелама које цитирамо (6:193-198), али се помињу у

претходним списковима, на стр. 191—193.
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Бајчин м (1516)

Бакота м (1525)

Бане -а м Бс (; Бранислав) (7a:164)

Басул м (1476)

Батрам (1525)

Батуш м (1525, 1559/60)

Бежан м (1476, 1516)

Бела м (1528)

Белан м (1516)

Биjак м (1525)

Билин м (1516)

Биљаж Бс (; Биљана) [7a:165)

Биљана ж Р Бc

Биокм (1516)

Биса Ж. Р

Бисенија жД Бc ШР (1836/56-1)

Бисерка ж Р

Благом (1516)

Блажо -а м (Бc: Благоје) (7a:164)

БлагојемЖР Бc (1516, 1836/56-4)

Благомир м Д

Бладерић м (1516)

Бога м (1516)

Богавац м (1476, 1516, 1525)

Богашин м (1476, 1525, 1528)

Богдан м (1476-6,1525-9, 1528,1516

41572-41836/56-4)

Богдана ж Бc P (1836/56-2)

Богилам (1528)

Богиља м (1516)

Богиљан м (1516)

Богић м (1559/60)

Богиша м (1516)

Богој м (1516, 1525)

Богојем (1559/60, 1572) (6:191)

Богољуб м (6) (1836/56-22)

Богомил м (1516)

Богомир м Др (1836/56-3)

БогосавмЖ (1476, 1528, 1836/56-9)

Богосалм (1516)

Богул м (1476, 1559/60)

Богут м (1476)

Божа м (1525, 1572)

Божан м (1572)

Божана жТР (1836/56-6)

Божанић м (1525)

Бджанка Ж. И. Б

Божетком (1476, 1559/60)

Божидар м ЦКБ (1476-11, 1516-8,

1528,1836/56-15)

Божидарка жЛЖД (1836/56-4)

Божић м (1516, 1559/60, 1572)

Божићком (1516, 1476, 1516, 1525,

1572)

Божом (6:191)

Боја м (1516)

Бојадин м (1516)

Бојан м Р

Бојана ж (6:192)

Бојата м (1516)

Бојач м (1516)

Бојем (1516-4)

Бојин м (1525, 1528)

Бојинчић м (1559/60)

Бојић м (1525, 1559/60)

Бојич м (1516)

Бојиша м (1476, 1572)

Бојишић м (1559/60)

Бојка ж (1476)

Бојком (1525, 1528, 1572-5)

Бојовац м (1516)

Бојчић м (1525)

Болашин м (1516)

Болко м (1525)

Борам М, Боро Др, Борем (1516)

Боривоје м (10) (1836/56-6)

Борика ж (7) (1836/56-5)

Борисав / Борислав м Др К (1836/

56-6)

Борислава ж (7) (1836/56-8)
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Бдриша мK (1476)

Борка жЖ КР (1836/56-5)

Бдспљка ж (5) (1836/56-8)

Борина ж (6:192)

Ботуша м (1525)

Боxјанин м (1516)

Бохман м (1528)

Бохоје м (1516)

Бошев м (1525)

Бошком (7) (1525, 1528, 1836/56-1)

Бошњак м (1525, 1559/60)

Брајан м (1476-4, 1516, 1525, 1528,

1572)

Брајин м (1528)

Брајић м (1516)

Брајиша м (1559/60)

Брајка м (1516)

Брана ж Р, Брана м (1525)

Бране м (1525, 1528)

Бранилм (1525)

Бранимир м М

Бранисалм (1476)

Бранислав м (6) (1516, 1528, 1559/

60, 1836/56-31)

Бранислава ж Р (1516, 1836/56-1)

Бранка ж (17) (1836/56-10)

Бранкица жДМ Р

Бранком БcЖ KТ (1476-8, 1525,

1516-5, 1572, 1836/56-5)

Бранула м (1525)

Бранушам (1525)

Братислав мP (1836/56-2)

Братислава ж КР (1836/56-2)

Братком (1476, 1516, 1559/60-4)

Братojeм (1476, 1516-5, 1525)

Братул м (1525)

Братуш / Братушам (1476, 1516,

1525)

Брéна ж Бс (; Обренија) (7a:165)

Бркам (1572)

Брча м (1572)

Буда ж / Будом Бс (; Будимка, Бу

димир) (7a:165)

Будимир м (5) (1836/56-14)

Будимпрка ж Д

Будимка ж Ш Бc

Будисав мP (1516,1525)

Будислав м Ш

Будоје м (1516)

Будомир м (6:191)

Бучић м (1516)

Бучица ж (1516)

Вања Ж. Р

Варијак м (1516)

Васил м (1476, 1516-5, 1525, 1528)

Василија ж (6:192)

Васплијем РК (1903/26-7)

Васиљком (1476)

Вејнић м (1516)

Велибор м РМ Бc

Велизар м Р

Велика ж Др (1836/56-1)

Велимир м (5) (1836/56-11)

Велинка ж Р

Велисав м ДЛ

Величко (1525, 1559/60, 1572, 1836/

56-1) (6:191)

Вељом Бс (; Вељко) (7a:164)

Вељком Р МБК (1516) (6:191)

Вемија (6:1921

Вемка Ж. М

Вера / Вера ж (22) (1836/56-10)

Верица ж KP

Верка ж (5)

Вердника ж Р

Веросалм (1528)

Веселин -елина м (6) (1476, 1516,

1836/56-10)

Весилика ж Р
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Весна Ж. Р Бc

Béco м Бс (; Веселин) (7a:164)

ВидажКрP (6:192), Бc (; Видосава)

(7a:165)

Виданка ж Р

Видац м (1525, 1528)

Видојем Др (1528, 1836/56-2)

Видосав м Т Бc

Видосава ж (10) (1836/56-36)

Виђен м (1476)

Викарнић м (1559/60)

Виктор м Р

Ванка ж (8) (1903/26-9)

Висаринић м (1516)

Висорац м (1476)

Вита ж (6:192)

Витан м (1476, 1528)

Витасм (1528)

Витомир м (6) (1516, 1525, 1528,

1836/56-10)

Витуш м (1528)

Вићентије мЖ (6:191)

Виша жР (1516, 1525)

Вишња ж P (1836/56-1)

Влад м (1516, 1525)

Владам Р (1516), Владом Бc (; Вла

дан) (7a:164)

Владајм (1476)

Владан Владана м (5) (1836/56-1)

Владе мP (1516)

Владетам МР (1836/56-2)

Владимир м (7) (1476, 1528, 1836/56

10)

Владисав м Р (1528, 1516-4, 1476,

1572) (6:191)

Владисалм (1516, 1528)

Владислав мT (1836/56-6)

Владић м (1559/60)

Владко (Влатко) м (1476-5, 1516,

1525-5, 1528-8)

Владом (1528)

Владојем (1476, 1572)

Владосав м (1476)

Владушм (1525)

Влађам (1516)

Влаза м (1516)

Влаја м Б Ш (1525), Влајо м Бc

(: Владан) (7a:165)

Влајком ШД (1525, 1836/56-1)

Влакосав м (1559/60)

Властимир м (7) (1836/56-11)

Влах м (1559/60, 1572)

Влачком (1559/60)

Војам (1525-4, 1559/60)

Војем (1516-5, 1525, 1528)

Војимир мK (1836/56-7)

Вдјимпрка ж Т. Бc

Војин Војина м (10) (1476, 1516,

1525-15, 1528-4, 1572, 1836/56-6)

Војислав м (9) (1836/56-24)

Војица м (1516)

Војичком (1525)

Војком РМК (1525, 1836/56-1)

Војничм (1525)

Војо м (1528), Војо м Бс (; Воји

слав) (7a:165)

Војче м (1528)

Војчика м (1528)

Војчин м (1516)

Врањеш м (1528, 1559/60, 1572)

Вратул м (1528)

Врбић м (1516)

Врњак м (1476)

Врче м (1528)

Вујадин-адинам Т (1528)

Вујић м (1559/60)

Вујица мM (1525, 1528-8, 1559/60,

1572)

Вук м (1476-4, 1516-54, 1525-57,

1528-38, 1559/60-18, 1572-21)
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Вукаљ м (1516)

Вукан м (1525 1528)

Вукасм (1476-4, 1516-4, 1525, 1528)

Вукац м (1476)

Вукач м (1528-4, 1559/60)

Вукашин -ашина мP (1476-4, 1525

11, 1528-13, 1559/60,1572) (6:191)

Вукдраг м (1327, 1525-4, 1559/60,

1572)

Вукиља м (1516, 1528)

Вукић м (1476, 1516, 1525-6)

Вукица м (1476, 1516-4, 1525, 1528,

1572)

Вукман м (1476, 1525, 1528)

Вукмир м (1476, 1516, 1559/60)

Вукојем (1476, 1525, 1528, 1559/60)

Вукосав м (1476, 1516,1525-5, 1528

6) (6:191)

Вукосава ж Б ШКР (1836/56-21)

Вуксан м (1476, 1516, 1525-6, 1528

7, 1572) (6:191)

Вукотам (1516, 1525)

Вукчина м (1476, 1516 1528)

Вукшам (1516, 1525, 1528)

Вуча м (1516)

Вучерин м (1476, 1528-4, 1559/60,

1525)

Вучетам (1516)

Вучина м (1528-5)

Вучић м (6:191)

Вучком P (1476,1528,1559/60,1572)

(6:191)

Вучурм (1528)

Гаврилом Б (1903/26-1)

Гајом Д

Гвозден м Р Др Т (1836/56-4)

Гвозденијам (б) (1836/56-3)

Георгије м (6:191)

Главић м (1476)

Глигоријем (6:191)

Гоздарм (1476)

Гојем (1476)

Гојко мP Др Д Бc (1559/60, 1572,

1836/56-5)

Горан м РК Бc

Горана ж Р

Горач м (1476)

Гордана ж (7) (1836/56-1)

Горгина ж Др

Горица жМР Бc

Госпава ж Др Р (1836/56-5)

Гостар м (1476)

Гоца ж Бс (; Гордана) (7a:165)

Града м Ш (; Градимир)

Градимир м (5)

Гргарић м (1525)

Гргур м (1476)

Грдздана ж Кр ТБc P (1836/56-3)

Грубач м (1476, 1525, 1528-7, 1572)

Грубијак м (1525)

Грубиша м (1525, 1528)

Грујем (1476 1528)

Грујица м РЛ Др Кз (1836/56-1)

Дабам (1525)

Дабижив м (1516-9, 1525-5, 1528-6,

1559/60, 1572)

Давид м (1476, 1516, 1525-4) (6:191)

Давина ж Бc K (1903/26-4)

Давна ж (1476)

Дамјан м Р (1476, 1516-5, 1525-4,

1528-8, 1559/60-5, 1572-4)

Дамњан мK (1903/26-1)

Дамњана /Дамњанка ж (6:192)

Дана ж Р

Даначулм (1525)

Данијела ж Р Бc

Данилом Р Бc{4903/26-6)
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Даница ж (19) (1836/56-51)

Данка ж РК

Данком Бcx2 (7a:163)

Данојла ж (6:192)

Даринка ж (10) (1836/56-55)

Дарка ж Р

Дарком Р

Дашвук м (1525)

Дејанм Кр (1476,1516,1525-4, 1528)

Дерман м (1516, 1528)

Десанка ж (27) (1836/56-54)

Десимир мЦР Бcx2 (1836/56-2)

Десимирка ж Р

Диваја ж (1516)

Дивач м (1516)

Дüвна ж К Бc

Дивоје м (1525)

Дивосав м (1516)

Димитар м (1525-12, 1528, 1559/60,

1572-16)

Димитер м (1572)

Димитраш м (1476)

Димитрашинм (1476, 1516-5, 1528

8, 1559/60, 1572)

Димитрем (1572)

Димитрим (1572)

Димитрије мP Др (1476-12, 1516

35, 1525-19, 1528-25, 1559/60-17,

1903/26-8) (6:191)

Дüмче М Р

Дмитар м Б P (6:191)

Дмитра ж (1525) (6:192)

Дображ (1528)

Добран м (1476)

Добрашин м (1476-5, 1525-4, 1528)

Добренком (1476)

Добрета м (1516)

Добриж (1476)

Добривојем (10) (1476,1516-7, 1525,

1836/56-38)

Добривук м (1525)

Добриком (1516)

Добрија ж Б Др Р

Добрила ж БК Р (1836/56-6), Бc

(: Добринка) (7a:165)

Добрилом (1476, 1836/56-1)

Добринка ж Бcx3

Добритић м (1559/60)

Добриман м (1528)

Добримир м Л

Ддбранка ж Др КЖ Кр (1836/56

51)

Добрисава ж (1516)

Добрисалм (1516)

Добрић м (1525, 1528)

Добрица м (1528)

Добровац м (1476, 1516)

Доброј м (1476)

Добросав м (11) (1476, 1525, 1559/

60, 1836/56-11)

Добросалм (1516, 1528)

Доброта м (1525)

Добрул м (1528)

Дојчин м (1572)

Домазет м (1525)

Домар м (1476, 1559/60)

Достана ж (6:192)

Дошлацм (1516,1525, 1528,1559/60)

Драга ж (9) (1836/56-12)

Драган Драгана м (15) (1516, 1525,

1836/56-2)

Драгана ж Бc P (1516, 1836/56-1)

Драгаш м (1516)

Драгашин м (1525)

Драгиња ж (6) (1836/56-41)

Драгић Драгића м (5) (1476, 1525,

1528, 1559/60,1836/56-1)

Драгица ж. Ц. Др, Драгица ж Бc

(: Драга), Драгица (; Драгиња)

(7a:165)
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Драгиша м (11) (1476, 1516, 1525,

1836/56-35)

Драгишин м (1516)

Драгом Бс (; Драгослав) (7a:165)

ДрагованмШРБc (1516,1836/56-1)

Драгојем (1516, 1525)

Драгојлаж Бр

Драгојлем КТ

Драгојло м (1525, 1528, 1559/60,

1572, 1836/56-7)

Драгољуб м (19) (1836/56-37)

Драгомир м (18) (1836/56-22)

Драгомирка ж Р

Драгослав м (13] (1836/56-68)

Драгослава ж P (1836/56-5)

Драгош м (1516)

Драгошин м (1476, 1528-4)

Драгулм (1528)

Драгутин -утина м (8) (1836/56-12)

Драгуш м (1528)

Дражам Б

Драшком Л

Дринка ж (6) (1836/56-7)

Дубич м (1525)

Дубравка ж Ши

Дујак м (1476, 1516)

Дујем (1525)

Дујек м (1572)

Дујин м (1525)

Дукам (1516, 1525, 1559/60)

Дукан м (1476)

Дукадин м (1559/60)

Дукић м Бс (; Здравко) (7a:165)

Дукојем (1516)

Дукшам (1525)

Дулем Б ЖБc

Дурбам (1516)

Дурком (1525)

Душан -ăнам [19] (1836/56-51)

Душанка ж (17) (1836/56-12)

Душица ж Р

Душком МБc

Душман м (1516, 1525)

Ђерана ж (1516)

Ђијан м (1516)

Ђоком (6:191)

Ђöле М РБС

Ђорђем (7) (1836/56-12)

Ђорђим (1559/60)

Ђорђијем (1559/60-4) (6:191)

Ђотун м (1516)

Ђуја м (1525)

Ђукам (1525)

Ђукан м (6:191)

Ђулка ж (6:192)

Ђура мШЖ (1516-6,1525-24, 1528

20, 1559/60-10, 1572-14)

Ђурађ м Б (6:191)

Ђуран м (1476, 1525, 1572)

Ђураш м (1516, 1559/60)

Ђурђем (1476, 1516, 1525-6, 1528,

1572-13)

Ђурђија ж Б (1903/26-2)

Ђурђијана жШ

Ђурђијем (1559/60)

Ђурђинка ж (1903/26-2)

ЂурђицажP (1516-5, 1559/60,1572)

Ђуре м (1476, 1516-34, 1525, 1559/

60)

Ђуретин м (1559/60)

Ђурин м (1516, 1525, 1528)

Ђурица м (1516-5, 1559/60, 1572)

Ђурком (1516, 1525, 1559/60)

Ђурчем (1516)

Ева ж (6:192)

Евгенија ж (6:192)

Евдокија ж (6:192)

Евица ж K
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Ввренос м (1528)

Евстратија/Евстратијем (6:191)

Емилија ж ДK P (19о3/26-1)

Естратијем (6:191)

Жарком КрЖK (1559/60,1836/56-2)

Жељком Р

Живадин -адина м Др ЖШ (1836/

56-3)

Живадинка ж Р

Живан м (9) (1572, 1836/56-8)

Живана ж (5) (1836/56-17)

Живанка ж (10) (1836/56-34)

Живка ж (5) (1836/56-37)

Живко м (9) (1476, 1516-6, 1528,

1559/60-12, 1572-12, 1836/56-21)

Живодаркаж Р

Живој м (1516)

Живојин -ојина м (7) (1835/56-10)

Живомир м (15) (1836/56-35)

Живорад м (27) (1836/56-64)

Живота м (7) (1525, 1836/56-53)

Жиком БcДр (: Живомир, Живо

рад)

Жманић м (1516)

Жујан м (1516)

Жутом (1525)

Забојић м (1525)

Заган м (1528)

Загорка ж (19) (1836/56-20)

Заријам (6:191)

Звездан Звездана мP

Здравком (8) (1836/56-18)

Злата ж Бcx2 (1516, 1836/56-3)

Златар м (1516)

Златија ж (7) (1836/56-3)

Златица ж Р

Зораж Кр Бс (; Зорка) (7a:165)

Здран Зорана м (9)

Здрислава ж Р

Здрица ж Р Бc

Збpка ж (35) (1836/56-91)

Ибровац м (1516-5, 1525)

Иван Ивана мЖ Р (1476, 1516-7,

1525-6, 1528-4, 1559/60, 1572)

(6:191)

Ивана жP (1903/26)

Иваниш м (1476, 1516, 1525, 1528)

Иванка ж (6)(1903/26-12)

Иванком (1476, 1516)

Иваш м (1525, 1528, 1572)

Ивашић м (1525)

Ивета м (1516)

Ивиш(а) м (1516, 1525)

Ивкар м (1525)

Ивка ж (6:192)

Ивком K (1476, 1525-5, 1528, 1559/

60) (6:191)

Игњат Игњата мP (6:191)

Иконија ж (6:192)

Илијам (9) (1476,1516-6,1525, 1528,

1559/60, 1572, 1903/26-6)

Илинка ж P (6:192)

Инђија ж (6:192)

Исаило м (6:191)

Исидор м И

Ичком (1516)

Јаглика Ж. Р

Јагодаж ЦМ БcР (1525, 1836/56-1)

Јадранка ж Р

Јакам (1476,1516-9, 1525-5, 1528-4,

1559/60,1572)

Јаков Јакова мP (1528) (6:191)

Јакова жЖK (1903/26-2)

Јана ж (6:192)

Јаника ж Ц

Јанићије /Јенићијем (6:191)
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Јаница ж (1516)

Јанка ж (1516)

Јанком (6:191)

Јанкулм (1559/60, 1572)

Јанока ж Р

Јанча ж (1559/60)

Јањаж Р

Јаран м (6:191)

Јасмина ж БР

Јасминка жМ

Јасна Ж. Р

Јаћим м (6:191)

Јевдокија ж (1903/26-3)

Јевддксија жЖ Ш

Јевђенија ж (6:192)

Јевимија ж (6:192)

Јеврем мP (1903/26-1)

ЈеврдсимажЖ (6:192)

Јевта мK (1903/26-1)

Јездимир м Д (1836/56-2)

Јездимирка ж Ц (1836/56-1)

Јездомир м (И)

Јела /Јелена ж (11)(1903/26-19)

Јелесија мK (6:191)

Јелина ж (6:192)

Јелисавета ж И К (1903/26-3)

Јелисавка ж (6:192)

Јелица ж Ши Др Р (1836/56-3)

Јелка ж (6) (1836/56-2)

Јеловац м (1528)

Јенићије в. Јанићије

Јеремија мЖ Ш (1903/26-3)

Јерина ж Др (1903/26-1)

Јефта / Јефтом K (6:191)

Јефтимије м (6:191)

Јеретејм (6:191)

Јестратијем, в. Е(в)стратије

Јоана ж (6:192)

Jöван Јована м (18) (1476-9, 1516

109, 1528-42, 1559/60-13, 1572-28,

1903/26-24)

Jдвана ж KP Др (6:192)

Јовадин м (1525)

Јовандушм (1525)

Јованиш м (1476)

Јованка ж (9)

Јованком (1528)

Jöвица м (6)

Јовић м (6:191)

Jдвиша м Кр Р (1525)

Јово м Бc (7a:165, 6:191)

Јока м (1525), Jóка ж (Др)

Јоксим м (6:191)

Јосип м Б (6:191)

Југослав м Р

Јулијана жЖ КР Бc

Јулка ж (12); Јулијана/Јулка (1903/

26-26)

Јураш м (1528)

Јуре м (1516)

Јурић м (1528)

Јуришам (1528)

Јуца ж Бс (; Јулијана) (7a:165)

Каин м (1516)

Каја ж Р

Каливир м (1476)

Калиор м (1476, 1516)

Калујер м (1516)

Каран м (1516, 1525, 1528-6, 1559/

60, 1572)

Касим м (1516)

Касурам (1476)

Катаж P (6:192)

Катарина ж (15) (1903/26-45)

Катица ж Р

Кобила м (1528)

Ковач м (1516, 1559/60)

Ковачић м (1476)

Ковиљка ж И P (6:192)
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Ковина ж КР, Ковина / Ковинка

(1836/56-4)

Köвинка ж Бc (6:192)

Ковисава ж (1516)

Кодар м (1516)

Козмар м (1516)

Која м (1525, 1572), Којо м Бc

(: Комнен) (7a:165)

Којан м (1476)

Које м (1516, 1525, 1528, 1559/60)

Којдин м (1528)

Којиша м (1572)

Којуша м (1516)

Којчин м (1516, 1525, 1528,1559/60,

1572)

Комлен м (1525, 1559/60, 1572)

Köмнен м Др (1528, 1903/26-4)

Корешурм (1525)

Корисава ж (1516)

Корунир м (1516)

Корча м (1516)

Коса жP, Бс (; Косана) (7a:165)

Косана ж (181 (1836/56-33)

Косараж (6) (1836/56-36)

Köстам ИР (1525, 1903/26-2)

Костадин -адина м Бc (1516-10,

1525, 1528, 1559/60, 1572, 1903/

26-2)

Крсман м (6:191)

Крста м РД (1516, 1836/56-2),

Крста/Крстом (6:191)

Крстан м (6:191)

Крстина ж Др Б P (1836/56-5)

Круна ж (6:192)

Крунија ж K (1903/26-1)

Кузмам (1516, 1525, 1559/60, 1572)

Кузман м (1525, 1528, 1559/60)

(6:191)

Кучина м (1476)

Лазар м (8) (1476, 1516-9, 1525-6,

1528, 1559/60-6, 1572-5, 1836/56

19)

Лазом (6:191), Лазом Бc (; Лазар)

(7a:165)

Лалам (1559/60)

Лалем (1528)

Лалета м (1516)

Лапут м (1516)

Лачина м (1572)

Лејка ж Бс (; Лепосава) (7a:165)

Леко мP

Лела Ж. Л Р

Лена ж ЦТР (1836/56-1)

Ленка ж (11) (1836/56-31)

Лепосава ж (26) (1836/56-63)

Лесандра м (Бc: Александар)

(7a:165)

Лецом Бc (; Александар) (7a:165)

Лидија ж KP

Ликач м (1476)

Липовац м (1525)

Липогора м (1525)

Ловчем (1559/60)

Лук м (1572)

ЛукамPT (1516-4, 1525, 1528,1559/

60, 1572-6, 1903/26-2)

Лукавица м (1525)

Лукач м (1476)

Љиља ж Бc (: Љиљана) (7a:165)

Љиљана ж (7)

Љуба ж Р

Љубан м (1528)

Љубивоје м РК Б (1836/56-1)

Љубијана ж Р

Љубина жМ Р

Љубинка ж (17) (1836/56-77)

Љубинком (7) (1836/56-17)

Љубисав м Л РКЦ (1836/56-15)



Ономастика Качера 137

Љубисава ж РЖ

Љубица ж (211 (1836/56-51)

Љубиша м (7) (1528, 1836/56-40)

Љубом Р Бc (: Љубисав, Љубомир)

(7a:165)

Љубдвија ж Л

Љубодраг м МР (1836/56-2)

Љубомир м (9) (1836/56-4)

Љубомирка ж Бc Ши

Магдалена ж Бљ

Маја ж Р

Макеша м (1516)

Макрена ж (6:192)

Максим м (1559/60, 1903/26-1)

Малим (1516,1525-6,1559/60, 1572

10)

Малиша м (1572)

Малком (1525 1528, 1572)

Малогам (1476)

Мамовић м (1525)

Мамулм (1525)

Мандаж (6:192)

Манка м (1516)

Манојлом (1525, 1572)

Манулм (1516, 1525, 1528)

Маргитаж (1903/26-1)

Марета м (1572, 1528)

Маријаж Бc KБ Д (1903/26-1)

Марин м (1525, 1528)

Маријан м (6:191)

Маринић м (1516, 1525)

Маринком (1516-4, 1525, 1528,1572,

1903/26-3)

Марио м (1525)

Марица ж Кр Р (1903/26-3)

Маринц м (1525)

Марјан мP (6:191)

Тарко га 11 (1476-8, 1516-32, 15254-- i -24

-23, 1572-13, 1903/26-1}

Марој(е) м (1476, 1525, 1528)

Мартаж (6:192)

Марун м (1516)

Маруш м (1559/60)

Матеј м (6:191)

Матијам Др МБ Мт (1525, 1528,

1903/26-2), Матијем ДрБcЖШ

(6:191)

Матић м (1525)

Матком (1516-4, 1525)

Матом (6:191)

Матожић м (1559/60)

Машаж (1516)

Машинка ж И

Мелентијем Кр Р

Мерима ж Р

Мертин м (1516, 1525)

Мијаилом Р Др Бc, Мијаил / Мија

ило м (6:191)

Мијакан м (1516)

Мијан м (1516)

Мијат м (6:191)

Мијом (1516)

Мијојлем (1572)

Мијојлом (1572)

Müка / Мика ж Бс (; Миленија)

(7a:165)

Микаилом в. Михаил (о)

Микица м Р

МилаЖЛ

Милавац м (1525)

Милад м (1572)

Миладин -адина м КРД Л (1476,

1525, 1528-6, 1572, 1903/26-2)

Миладинка ж Л

Милајин м (1516, 1559/60)

Милак м (1476, 1525, 1528, 1572)

Müлан Милана м (27) (1476, 1528

5, 1559/60, 1836/56-42)

Aft:.iaнa ж (3.513)
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Миланка ж Др Кр ДР (1836/56-1)

Миланком Р (1525, 1516)

Милаш м (1476, 1528)

Милашин -ашина м И (1476, 1525,

1528)

Миле м Б Р Бc

Милева ж (22) (1836/56-44)

Милевка Ж. И. Г

Милена ж (23) (1836/56-30)

Миленија ж Бcx2 (7a:165) (1836/56

30)

Миленком ЖР Бc K (1836/56-21)

Милета м (7) (1516, 1525) (6:191)

Мили м (1516)

Миливој(е) м (7) (1476, 1525, 1572,

1528, 1836/56-34)

Милијам (6) 1525, 1528, 1836/56-11)

Милијан м Б P (6:191)

Милијана жТ

Милин м (1476, 1516, 1528)

Милина жP (6:192)

Милинка ж МР (1836/56-1)

Милинком (10) (1836/56-29)

Милисав м (11) (1836/56-47)

Милић Милића м (9) (1476, 1516,

1528-4, 1525-5, 1836/56-11)

Милихна м (1516)

Милица ж (40) (1516, (1836/56-86)

Милиша м (1525)

Милишић м (1476)

Милка ж БcЖР (1836/56-43)

Милкица ж Р

Милком (1516, 1525, 1572)

Милован м (27) (1476-5, 1516-6,

1528-5, 1525, 1836/56-46)

Миловац м (1516, 1528, 1476, 1525)

Милојем (7) (1525, 1836/56-19)

Милдјика ж P (1836/56-1)

Милдјица м Р

Милојка ж (7) (1836/56-36)

Милојком (7) (1525, 1836/56-23)

Милољуб м И

Миломир м (7) (1836/56-1)

Миломпрка ж Р

Милорадм (22) (1559/60, 1572, 1836/

56-87)

Милдсав м (12) (1476,1516,1528-25)

(6:191)

Милдсава жТ КРЖ (1516, (1836/

56-37)

Милош м (9) (1476, 1516-9, 1525-13,

1528-14, 1572, 1836/56-33) -

Милун м КРД Бљ (1525, 1528,

1516)

Милуника ж (7)

Милунка ж (8) (1836/56-13)

Милутин -утинам (10) (1836/56-36)

Милчетам (1525)

Милша м (1476, 1525, 1528)

Миља ж Бc

Миљана ж (5) (1836/56-12)

Миљкаж (5) (1836/56-43)

Миљком ЖТ (1836/56-8)

Мина м (6:191)

Миодраг м (27) (1836/56-62)

Миомир м Р

Мидслав м Р

Мираж КРБc (1525), Миром Бc (:

Мирослав) (7a:165)

Мирајин м (1525)

Мирјана ж (10) (1836/56-4)

МаркажЖДр Р (1836/56-4)

Мирко м (7) (1525, 1528, 1559/60,

1836/56-1)

Миројезић м (1525)

Мирој нам (1476)

Мирољубм (5) (1525, 1528,1559/60,

1836/56-1)

Müросава ж (5) (1836/56-13)

Мирдсанда ж Т
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Мирослав м (7) (1476, 1836/56-2)

Мирослава ж БЖ

Мирчетам (1525, 1528) (6:191)

Мирчина м (1528)

Мислав м (1476)

Митам (6:191)

Müтар м РБ Т (1528-4, 1525),

(6:191)

Митојин м (1525)

Митошин м (1525)

Митраж (6:192)

Мића м (1525) (6:191); Müћа/Мићo

м Бс (; Милорад) (7a:165)

Михаил(о) м (381 (1516-23, 1528-9,

1525-5, 1572-2, 1903/26-76)

Михал м (1476, 1572)

Миханић м (1525)

Михач м (1528)

Михоч м (1516, 1525)

Миша м (1559/60), Мишо м Бc (:

Милован) (7a:165)

Мишељ м (1516)

Младен м ШРЖ (1836/56-12)

Младенка ж Бc (1836/56-7)

Младенком (10)

Младком (1528)

Младомир м РШ

Модрич м (1516)

Мојсилом (6:191)

Мокродол м (1572)

Мокротул м (1559/60)

Möмпр м (8) (1836/56-17)

Момчило м (9) (1516, 1836/56-14)

Мркан м (1476)

Мркшам (1528)

Мрлаја м (1516)

Мрљај м (1516)

Мрчић м (1572)

Мукињам (1559/60)

58утна м (1515)

Надаж (8)

Надежда ж (17) (1836/56-28)

Надица ж. М

Настасија жP, Наста/Настасија

(1903/26-5)

Ната/ Наталија ж (7) (1903/26-46)

Наташа ж Р

Наца ж Бс (; Наталија) (7a:165)

Небдјша ж МР

Невена жP (1836/56-2)

Невeнка Ж. Р

Него м Бс (; Негослав) (7a:165)

Негослав м (6) (1836/56-1)

Недељка ж Б

Недељком Л (1525, 1836/56-3)

Неђељком Р

Нела ж Кр

Немања мP

Нéна Ж. Р

Ненад м КРТ (1516-4, 1836/56-2)

Неранџа ж Р, Неранча / Неранџа

ж (6:1921

Никодијем (1903/26-3)

Никодин -одина м Кр И

Николам (7) (1476-9, 1516-79, 1525

46, 1528-33, 1559/60-20, 1572-15,

1903/26-9)

Николаја ж (1516)

Николија ж РК (1836/56-1)

Никшам (1528, 1559/60)

Нина ж (6:192)

Нићифор м Р

Нова м (1525, 1559/60-6)

Новак -āкамДр РЖБc(1476,1516

4, 1525-4, 1528, 1559/60, 1572,

1836/56-3)

Новица м (1836/56-2)

Нöвка ж Др КР (1836/56-5)

Обојком (1516)
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дбрад м (7) (1476, 1516, 1836/568)

Čбрен мP (6:191)

ОбренијажЖ КР Бc (1836/56-6)

Обровац м (1525, 1559/60)

Огњен м (1836/56-2)

Олга ж (31)(1903/26-67)

Олгицаж м. р. бс

Оливер м (1476, 1516-7, 1525, 1528)

Оливера ж Др Ши (1516)

Олујак м (1525)

Омој м (1476)

Остојам (1476, 1516)

Остроја м (1476)

Охој м (1528)

Павам (1516-10, 1525, 1528-9, 1559/

60-4, 1572-6), Пава жM

Павалам (1476, 1559/60)

Павао м (1525)

Павеж (1516)

Павка ж (1516)

Павком (1525, 1528)

Павлаж (1572)

Павле мШ РК (1516, 1525, 1528,

1572-11, 1903/26-8)

Павлекања м Др (пеј)

Павлим (1572, 1559/60-8)

Павлијем (1559/60)

Павлина ж (6:192)

Павoјeм (1525)

Павун м (1528, 1572)

Пазман м (1476)

Палам (1516)

Пантелејмон м (6:191)

Пантелијам Бc K (1903/26-2)

Пантом (6:191)

Пастовац м (1528)

Паун м (1528) (6:191)

Пајка ж Бс (; Спасенија) (7a:165)

Пајом Бc (; Спасоје) (7a:165)

ПаунажЖР (1903/26-1)

Пеја м (1516, 1525, 1528, 1572-18,

1559/60)

Пејка ж Р

Пелагија жP (1903/26-1), Пеладија

ж (6:1921

Периша мШи РБ (6:191)

Перка ж (7)(1903/26-22)

Перком Др

Перса ж ДР К Бc

Персида ж (5), Перса / Персида

(1903/26-13)

Перуника ж (1836/56-4)

Петак м (1476, 1516, 1525-4, 1528,

1572, 1559/60)

Петан м (1516,1525)

Петар м (12) (1516-18, 1525-68,

1528-11, 1572, 1559/60-8, 1903/26

32)

Петком РЦ (1476-4, 1516-16,1528

18, 1572-4, 1525-21, 1559/60-9)

Петој м (1525)

Петра ж (1516) (6:192)

Петрачин м (1559/60)

Петрем (1516-13, 1528-13)

Петри м (1476, 1525-8, 1528-28,

1572-16, 1516-41, 1559/60-41)

Петријаж Др (6:192)

Петрин м (1528)

Петроније м Др (1903/26-3)

Петрушм (1559/60)

Петуш м (1525)

Пешам (1528, 1572)

Пикаж (1516)

Плавиша м (1576)

Покорком (1516)

Покрајан м (1476)

Покрајац м (1516, 1525, 1528, 1572,

1559/60)

Покртам (1516)
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Полка ж Л Р, Полексија / Полка

(1903/26-2)

Поп м (1476)

Попланан м (1476)

Прагулам (1516)

Праја м (1516)

Првоје м (1572)

Прган м (1516)

Првослав м Б Р

Предраг м (7) (1836/56-3)

Прекан м (1572)

Прелавац м (1525)

Прерад м (1528,1559/60)

Прибил м (1476, 1516)

Прибина ж (1528)

Прибић м (1516)

Прибичић м (1528)

Пријам (1476)

Пријан м (1476)

Пријен м (1528)

Припком (1476)

Прирад м (1572)

Продан м (1559/60)

Проком Р

Равна ж (1559/60)

Рада жД БРБc (1516, (1836/56-1)

Радавац м (1516)

Радак м (1476, 1516, 1528)

Радаљ м (1528)

Радаљина м (1525)

Радан м (1476, 1525, 1528)

Раде м (5) (1516, 1525, 1528)

Радељам (1528)

Раденић м (1476)

Раденка ж Т. Р. Бc (1836/56-12)

Раденком (17) (1476-4, 1516-4, 1525,

1528-6, 1836/56-45)

Радета м (1516)

2 & 52ад и (1476)

Радивоје м (14) (1476-13, 1516-28,

1525-26, 1528-36, 1572, 1559/60,

1836/56-11)

Радивојка ж ТР (1836/56-1)

Радилм (1476)

Радиљ м (1516)

Радиљам (1476)

Радимир м (1528)

Радин м (1476, 1528-4)

Радинка ж Ц

Радисав м (7) (1836/56-3)

Радић м (1476-9, 1516, 1525-7,

1528-6)

Радица ж (1476)

Радич м. Р Бс КРБ (1476-14, 1516

55, 1528-30, 1525-38, 1559/60-9,

1836/56-2)

Радиша м (10) (1476-6, 1836/56-18)

Радко (Ратко) м КМ Бc (1476,

1516-4, 1836/56-3)

Радман м (1476, 1516, 1525, 1528-6,

1559/60)

Радмила ж (32) (1836/56-74)

Радмилом Кр БР (1476, 1528)

Радован м (37) (1476-25, 1516-35,

1525-20, 1528-35, 1572-5, 1559/60

5, 1836/56-59)

Раддванка жЖР

Радовац м (1476, 1525-5, 1528-4,

1572-6)

Раддвин -овина м (7) (1836/56-6)

Раддванка ж (8) (1836/56-1)

Радовић м (1525)

Радојем ДрP (1476,1516-11, 1525-6,

1528-7, 1572, 1559/60, 1836/56-6)

Радојин м (1476, 1516, 1525, 1528-6,

1572)

Радојица м (6) (1476, 1525, 1528,

1572, 1836/56-18)

Радбјка ж (191 (1836/56-51)
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Радојко м (27) (1476, 1516, 1525,

1528, 1836/56-104)

Радојлом (6:191)

Радољуб м Ши Др Бc K

Раддман -омана мP

Радомио м (1476,1516)

Радомир м (13) (1516, 1836/56-29)

Радомпрка ж Р

Радонат м (1516)

Радоња мP (1476-20, 1516-25, 1525

21, 1528-12, 1572-4, 1559/60-6)

Радосав/Радослав м РЖБc (1476

32, 1516-25, 1525-21, 1528-12,

1572-4, 1559/60-6, 1836/56-13)

Радосава ж Бc Р, Радослава ж Бc

(1836/56-1)

Радотам (1476)

Радохнa м (1476-4, 1516-9, 1525-6,

1528-9)

Радоч м (1476, 1516, 1525)

Радош м (6) (1476, 1516, 1528, 1525,

1559/60)

Радошин м (1516-7, 1528)

Радул м (1476, 1525, 1525, 1528-13,

1572, 1559/60)

Радулка ж Р Бc

Радун м (1516)

Разуменка ж ЦР

Рајам (1516, 1525-4, 1528-13, 1572,

1559/60)

Рајакм (1528, 1559/60, 1572)

Рајан м (1476, 1572)

Рајем (1516-58 1525, 1559/60)

Рајин м (1476, 1516-4, 1525-7, 1528,

1559/60, 1572)

Рајина жР (1836/56-2)

Рајић м (1528)

Рајица м КР Бc (1516)

Рајичм (1528)

Рајка жТ КР (1836/56-6)

Рајком (6) (1516-4, 1525-4, 1528-6,

1559/60, 1572, 1836/56-22)

Рајкулам (1525)

Рајна ж (6) (1836/56-25)

Рајчем (1516)

Рајчим (1516-4, 1525)

Рајчић м (1476, 1525)

Ракам (1516, 1528, 1559/60)

Раке м (1525)

Раком Бс (; Радован) (7a:165)

Ралин м (1559/60)

Рамадан м (1525)

Ранђел м Б

Ранђија ж P (1903/26-1)

Ранисав М. Л

Ранка Ж. Л.

Ранко (1836/56-1)

Расеља м (1476)

Ратком КР (1836/56-3)

Растислава ж Л

Ратомир мЖ ШТ

Рахач м (1476,1516;1525)

Рахнић м (1516, 1525)

Рахојем (1476, 1516)

Рахуна ж (1476)

Рацун м (1525)

Рачам (1516)

Раша м (1525)

Рашем (1476, 1516)

Рашица м (1516)

Рашком к (1516, 1525, 1528, 1559/

60, 1572)

Ресан м (1559/60)

Рехнобар(?) м (1525)

Ристам (1525, 1903/26-2)

Рогојем (1528)

Родица ж (6:192)

Родољуб м (5) (1836/56-8)

Роксанда ж (14), Роксанда 7 Ро

санда Л Роса (1836/56-61)
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Рбсаж Кр Ши ИЖ (6:192)

Рувина жЖ

Рудем (1516)

Рудмарица ж (1516)

Ружа ж БДК (15) Р. (1476)

Ружан м (1516, 1525)

Ружетам (1525)

Ружица ж БcЖ КР (1836/56-7)

Ружком (1525)

Руне м (6:1911

Рута м (1516)

Савам (7) (1903/26-6)

Савка ж Р Бc (6:192)

Савком Т (1903/26-4)

Сајком (1525)

Самоило м (6:191)

Сања ж Бc

Сараж ЖР (1903/26-1)

Светислав мP (1836/56-7)

Светлана ЖТ Р

Светом Р Др

Светозар м (5) (1836/56-3)

Светолик м К БРКр (1836/56-15)

Светомир м РЖ (1836/56-13)

Светомирка ж Д

Секулам (1903/26-1)

Селак м (1525, 1528)

Селена ж (5)(1903/26-5)

Селимир м Кр (1836/56-1)

Сüбин Сибина мЦ

Сибинка ж КР (1903/26-5)

Сида Ж. Р

Сидон м (6:191)

Силвана ж Р

Силвија жЖ Р

Симеон / Симеун м (6:191)

Самка ж ДрЖР (1903/26-1)

Тамо - Р. С.: “a / Симо (6:1911“

“ * {* ?, * 3 А i º
- - - - - - - - - - - -- -

Симонаж (6:192)

Симун м (1525, 1559/60)

Синђа / Синђелија ж (6:192)

Синишам МРБ (1836/56-1)

Скоросав м (1528)

Скровисав м (1525)

Слава ж (1525)

Славица ж. Р. Бc

Славиша м (7) (1836/56-6)

Славка ж (10) (1836/56-25))

Славком (7) (1836/56-3)

Славојин м (1528)

Славољуб м (5) (1836/56-1)

Слаган м (1516)

Сладин м (1516)

Слађана жЖ Р

Слобддан -ăнам (19) (1836/56-10)

Слобдданка ж ДКБc P

Слободина Ж. Р

Смиљана ж (5) (1836/56-2)

Смиљка ж Р Бc (1836/56-2)

Смољан м (1516)

Снежаж (Бc: Снежана) (7a:165)

Снежанаж ДБ Бc Р

Совијана ж (6:1921

Соја ж Р

Сајка ж Р

Софија ж БcДр КР

Спасенија жК Бc ИР (1836/56-4)

Спасојем (5) (1836/56-8)

Спиридон м (6:191)

Спиpко м (6:191)

Спдменка ж Р

Србиславка ж Р

СрбољубмЛ РШК (1836/56-1)

Срђан Срђана мM P

Средоја / Средоје м (6:191)

Сретен Сретенам (10) (1836/56-17)

Срећком (6) (1836/56-4)

Сунца м (1516)
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Ставац м (1516)

Стадија ж Р

Стајка ж (5) (1836/56-3)

Стајом (1516, 1572)

Стајша м (1516)

Стака ж (6:192)

Стамен м Б

Стамена жШ КР Бc (6:1921

Стаменија ж (6) (1836/56-17)

Стаменка ж (7) ((1836/56-15)

Стаменком (1836/56-1)

Стана ж (5) (1516, (1836/56-18)

Станија ж Л Др Р (1836/56-16)

Станика ж (6:192)

Станимир м (7) (1836/56-23)

Станимпрка ж (8) (1836/56-7)

Станисав / Станислав м Др Р

(1476, 1525, 1516, 1836/56-1)

Станисава / Станислава ж Др К

ш (1516, (1836/56-12)

Станић м (1525)

Станихна м (1476)

Станица ж (8) (1516, (1836/56-45)

Станиша мP (1516, 1525, 1528)

Станка ж МДр (1836/56-2)

Станко м Б РМ (1476-18, 1528,

1836/56-3)

Станојем (5) (1836/56-4)

Стандјка ж (12) (1836/56-12)

Станојлаж (6:1921

Стеван м (7) (1903/26-13)

Степам (1516)

Степан мЖ Ш (1476-18, 1516-68,

1525-39, 1528-16, 1559/60-17,

1572-13) (6:191)

Степком (1476,1516,1525-4,1528-7)

Стефан мP (6:191)

Стешан м (1528)

Стојаж (1525, 1528, 1572-5) (6:1921

Стојадин-адина мДР (1836/56-4)

Стојак м (1476)

Стојан Стојанам БК БcДр (1516

5,1525-6, 1528-7, 1559/60-6, 1572

9, 1836/56-7)

Стдјана ж Р

Стојанић м (1559/60)

Стдјанка ж ЖР

Стоје м (1516, 1525-4, 1528, 1559/

60, 1572)

Стојимир м Р

Стојисава ж (1516)

Стојич м (1528)

Стојиш м (1528)

Стојиша м (1525, 1528)

Стојка ж (8) (1836/56-6)

Стојком (1516, 1525, 1572)

Стојна ж (6:192)

Стојом (1572)

Стpвoјeм (1476)

Стрзем (1525)

Сузана ж Р

Сунчица ж Р

Танасије мP (6:191)

Танишам (1525)

Тања ж Кр Р

Татјана ж Р

Тврдисав м (1476)

Тврдисалм (1516)

Теодор м 6:191)

Теодосије м (6:191)

Тијана ж Р

Такомир м (18) (1836/56-43)

Тимотије м (6:191)

Тихомир м в. Тикомир

Тодор м КР (1476, 1526-26, 1525

11, 1528-6, 1903/26-1)

Тодора ж K (1516) (6:192)

Тодосије м (6:191)
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Тома мЖИ, Томо Р (1476, 1559/

60, 1903/26-1)

Томан м (1476) (6:191)

Томанија жP (6:192)

Томач м (1476)

Томаш м (1476, 1516, 1525, 1528,

1572)

Томислав м (7)

Томка ж (6:192)

Тохољ м (1476)

Тоша м (1476)

Трајком Р

Требучић м (1525)

Трифун м КР, Тривун м (6:191)

Ђешица ж (1525)

Угљеша м (1476, 1516, 1572)

Угрин м (1516)

Угринка ж K

Урош мЖР Б (6:191)

Ушић м (1516)

Филип м Б (1559/60) (6:191)

Финка ж (1903/26-3)

Фртулам (1476)

Ханком (1528)

Харман м (1476)

Херак м (1528)

Храбакм (1528)

Хранисав м (1516)

Хранислав м Бc Ши

Хранкаш м (1476)

Хранулм (1476)

Храпојм (1476)

Хргам (1516)

Хребина м (1516)

Хребњак м (1528)

Хребислав м (1476)

Хребрак м (1525)

Хребрик м (1525)

Хреља м (1525;1528)

Хрељина м (1516)

Христивоје (1903/26)

Хубана ж (1516)

Цака ж Р

Цана ж Р, Цане м Р, Бc (: Стани

мир), Цана ж (; Станимирка)

(7a:165)

Цвета ж (1516)

Цветан м (1525, 1559/60)

Цветић м (1516)

ШветкомРМ (1476, 1516, 1525-16,

1528-22, 1559/60-7, 1572-7) (6:191)

Цвијам (1476,1516); Цвијом (6:191)

Двијан м (1572)

Цвитком (1528)

Цила / Цtiљка ж Бc (7a:164)

Цмиљана ж Бc (1836/56-1) (7a:164)

Цмиљка ж ШP

Црменком (1516)

Шрна м (1528)

Црнкам (1476)

Чавле м (1516)

Чакалинa м (1516)

Чедина Ж. Л Р

Чело М. Р

Чедомир м (10) (1836/56-20)

Челатије М (1525)

Чолак м (1525)

Чорам (1559/60)

Чорем (1559/60)

ЦIана ж Р

Шајин м (1476, 1528)

Шимак м (1559/60)
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Ширем (1516) Шöлем Бс (; Слободан) (7a:165)

Шишет м (1476) Шулем (1516)

Шишић м (1525, 1528) Шуре м (1516)

IШишман м (1476) IШустер м (1516-5)

IШобат м (1528) Шобот м (1528) Шушман м (1476)

Шоботам (1476, 1528)



ПОРОДИЧНИ НАДИМЦИ

Адалинац -нци (Др. Ракић)

Адовац Адбвци (Др. Ракић)

Акинац Акинци (Ж. Веселиновић);

в. Брњинац

Андрибвац-вци (Др: Радојичић)

Анђел -и (Бc. Гавриловић)

Арнаут -аути (Мт. Миловановић)

Бабић (Рс: Радојевић)

Багашевац -евци (К. Ђурђевић)

Бајбовац-бвци (П. Миловановић)

Бакинац -инци (К.: Сарић, Бc: Бла

гојевић)

Бакрачар-ари (Бc:Поповић (7a:163)

Балоња (Бр: Стојановић)

Банђовац-бвци (Бc:Толић) (7a:163)

Батоња (П. Живковић)

Бардак -āци (Бр. Радаковић)

Бароња (Др: Ломић)

Бачевац -евци (У: Максимовић)

Беговић (Гр: Радојичић)

Бековача (Бc: Лазић)

Бели (Бр. Радојичић)

Белић (Шт: Сајић)

Белдшљива (Бc:Лазић) (7a:162)

Бердбв -öва (Т. Јовановић)

Бердић (Т. Јовановић)

Бесник -ици (Бc:Толић/Андрић)

Бибара (Бc: Гавриловић) (7a:162)

Бишковац-бвци (Ц. Ликић)

Бöбинац -инци (Kз: Јовановић)

Бобић/Бобић (Ж. Мићић, П. Са

вић)

Божанинац -нци (Рс: Савић)

Бдзмега (Бc:Минић)

Бојанинац -нци (Л.: Сарић)

Бомбднџија (Бр: Антонијевић)

Брадоња (Г. Пантелић)

Брезовац-бвци (У: Мићовић)

Брковац-бвци (Ж. Петровић)

Брњаш -āши (М. Сретеновић)

Брњинац -инци (Ж: Веселиновић);

в. Акинац

Бубњар -ăри (Мт. Мијаиловић)

Бувач -āчи (М. Стефановић)

Бугарија (Бр: Илић)

Бугарин (М. Ристић)

Бугарчић (Ј: Весић/Лукић)

Буговац-бвци (Шт: Андрић)

Будак -āци (К. Ранковић)

Буздо (Т. Јовановић)

Букача (Бр: Николић, Шт: Јевђић,

В. Станимировић, Бc: Павловић)

Булутовац-бвци (Дв: Ковачевић)

Бурдовац-бвци (П: Ненадовић)

Буртовић (Шт: Антовић)

Бућинац -инци (Рс: Мишовић)

Бучукар -ăри (У: Дмитровић)

Варбар -ăри (Бр: Пантовић)

Виљовац-бвци (У: Мијаиловић)

Врана (Бр: Радојевић, Шт: Радо

јевић)

Вранга (Бр. Радојичић)

Врга (Бр: Миливојчевић)

Вргењаш -āши (Бc: Павловић)

(7a:163)

Врдаловац-бвци (Бc: Комненовић)

(7a:162)

Вретовац-бвци (Рc:Максимовић)
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Врндовац-бвци (П. Младеновић)

Вукадинац -нци (Рс: Николић)

Вукићевац -евци (Пс. Николић)

Вундарац -рци (Др. Весовић)

Вурдић (Kз: Павловић)

Вућа (Kз: Секулић)

Гавран -анови (Бр. Антонијевић,

Рc: Гавриловић, Кз: Лазаревић)

Гардовац -öвци (Л: Дмитровић)

Гачевић (У: Недић)

Геган -ăни (Шт: Стефановић)

Гéгинац -инци (Л: Петровић)

Геговац -öвци (Kз: Томић)

Главоња (Шт: Веселиновић)

Глишовац-бвци (Т. Јовановић)

Говнaрић (Г: Пантелић)

Гојковац-бвци (Рс: Радивојевић)

Гошњо (Бр: Гошић)

Гркинац -инци (П: Миловановић)

Грњовац -бвци (Ж. Павловић)

Грозданац -нци (Рс: Радовановић)

Гусак (мн. Гусáни?, Бc: Балтић)

(7a:162)

Гусковић (Шл: Николић)

Гуслар (БрИ: Данојлић)

Даговић (Рс Петровић)

Денгуба (У: Јовановић)

Диндовац-бвци (Г. Апостоловић)

Добдшар -ăри (В.: Петровић)

Дöдинац -инци (Б Ш: Марковић)

Ддрат (Шт: Ранђић, Сандић)

Ддстанић (Л. Петровић)

Драгољац-бљци (П. Живановић)

Дрдук-уци (Бc:Гавриловић) (7a:162)

Дрља (Бр: Ђурић)

Дрљовац-бвци (Л: Ђорђевић)

Дрндар (Бз: Глишовић, Гр: Симић)

Дрцовац -öвци (Др: Милошевић)

Дубравац -вци (Л: Петровић)

Дуја (Бр: Дујић)

Дуловац-бвци (Бc:Лазић) (7a:162)

Думаџија (К. Ђукнић)

Ђале (П: Драгојевић)

Ђенадија (Бр: Ђенадић)

Ђеровац -овци (Кз: Гавриловић)

Ђдврнда (П. Кулизић)

Ђöгат (Kз Аџић, В. Марјановић)

Ђбковац-бвци (Мт. Ђоковић)

Ђушовић (Шт: Којић)

Еринац Еринци (Л. Ломић)

Жаба (Бc: Влајковић) (7a:162)

Жабинац -инци (Ш: Милић)

Ждребак -āци (Л. Старчевић)

Жероња (Ј. Марковић)

Жукинац -инци (Ш: Томић)

Жуња (Бр: Марковић)

Жућовац-бвци (Гр: Марковић)

Зелембаћ (Шт. Несторовић,Тодо

сијевић)

Зељовац-бвци (У. Ћорковић)

Зец Зечеви (В. Милошевић, Бc:

Богдановић)

Зöзовић (У: Даниловић)

Зубоња (Ж. Плескоњић)

Зуцоња (Др. Јовичић)

Илинковац-бвци (П. Петровић)

Јазавац -авци (КЗ.: Радовановић)

Јањовац-бвци (КР: Бојовић)

Јарац Јарци (Гр: Ђурђевић), Јарац

Јарчеви (Бр: Живковић, Бc:

Мартиновић)

Јаре Јарад (Шт: Мајсторовић)

Јелић (П. Миловановић)

Јешинац -инци (Ж. Јевтић)
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Јешовац -öвци (КР: Бојовић, Шл:

Видојевић)

Jдвишинац (Ж: Новаковић)

Јосовац-бвци (Др: Јосиповић)

Јунац Јунци (Гр: Миљковић)

Калабра (Ж. Младеновић)

Калајџија (Бc:Гавриловић) (7a:162)

Калаштура (Бр: Маринковић)

Камар -ăри (Бр. Ранковић)

Кановац -öвци (Kз Бр Б: Павло

вић)

Карабас -абаси (П. Ивановић)

Караула (Рс: Караулић)

Карган -ăни (Рс Вучетић)

Кардашевић (П: Андрић)

Касап Касапи (У: Николић)

. Катанић (Ж. Благојевић)

Катовац-бвци (Ј. Томић)

Катраница (У: Недић)

Кевинац -инци (У: Јоксимовић)

Кека (Г. Сајић)

Kéња (Ж. Мирковић)

Кењић (Л: Пантић)

Кепа (Бc: Павловић) (7a:163)

Кетић (Ж. Петровић)

Küћун Кићуни (Kз: Радовановић)

Клдпан Клопани (Др Ш: Стојано

вић)

Кљбковац-бвци (П. Марковић)

Кљунић (Шт: Ранковић)

Köбац Копци (П. Милутиновић)

Колашинац -нци (Бc: Радовано

вић), Колашинац -инци (Бc: Ву

ковић,Лекић, Обрадовић, Радо

вановић) (7a:162—163)

Командировић (У: Миловановић)

Коришњак -āци (Бc: Ранђић)

(7a:163)

Косдваћ -āћи (П. Јовановић)

Косовић (Шл: Митровић, Рс: Не

дељковић)

Коћовац-бвци (Шл: Старчевић)

Коџбн -öни (Шт: Ивовић)

Кратовац -öвци (Шт: Лазаревић,

Шт: Васиљевић)

Кречар (Ј. Пантић)

Крилаш -āши (Бc: Милинковић)

(7a:162)

Кришкар (Бр: Милутиновић)

Кркуша (Шт. Ђоковић, Бр: Мирко

вић, Бc: Перкић)

Крља (Бр: Иванковић)

Крња (Ж. Госпавић)

Крдмпир -ири (М. Гавриловић)

Крпаџија (Бр: Илић)

Крпаџинац -нци (Бр: Илић)

Кукавица (Бc:Даниловић, Костић)

Кукавичар (Шт: Јанковић, Дани

чић, Ж. Лукић)

Кукача (П. Недељковић)

Кулабан -ăни (Шт: Арсенијевић)

Кулага (Бр: Мартиновић)

Кулан -ăни (Рс: Чивовић)

Кулизан -ăни (У: Марковић)

Кундовац-бвци (П. Петровић)

Куравелаш -āши (З. Богдановић)

Курјак (М. Јосиповић)

Курђелаш -āши (П. Лазаревић)

Куроња (Бр: Лазић)

Кусоњић (У: Сретеновић)

Куцарица (Бc: Пантелић)

Лаптарић (У: Ђоковић)

Лексовац -овци (Рс: Николић)

Леовац Леовци (Др. Тодоровић)

Ливадарац -рци (Бc: Петровић)

Лисац Лисци (В. Благојевић, Илић,

Ранковић)

Лисинац -инци (Бc: Лекић)



150 Миодраг Јаћимовић — Драгољуб Петровић

Лома (П. Ломић)

Лука (У: Лучић)

Лукинац -инци (Kз: Миловановић)

Лулинац -инци (Ж. Стевановић)

Љубовић (Др: Ломић)

Мајбровац-бвци (Ц. Ликић)

Мамут Мамути (Kз: Марковић)

Мандала (П. Миловановић)

Мандић (П. Радовановић)

Манџур (Рс: Недељковић)

Маринковац-бвци (Бр. Савић)

Маркићевић (Ј. Савић)

Маровац-бвци (Бc:Ћосић)

Марушић (Ж: Недељковић)

Мачак Мачци (Бc: Богдановић)

(7a:162)

Мачковац-бвци (Кз: Јовановић, П.

Миловановић)

Мечкинац -инци (Ц. Јевтић)

Миковац-бвци (Мт. Новаковић)

Митовац Митовци (П. Павловић)

Müш Мишеви (В. Мијатовић)

Млађинац -инци (Ж. Јовановић)

Мpнџовац-бвци (Ж. Радовић)

Мува (Бр: Миливојевић)

Мувинац -инци (Ж.: Павловић)

Муњинац -инци (П. Марковић)

Мусовац-бвци (Шт: Новичић)

Мута (Ш: Марковић)

Налбанта (Ј. Новаковић)

Наћвар (Ј. Стојадиновић)

Недовић (Рc:Недељковић)

Нелац Нелци (П. Миловановић)

Нджака (П. Марковић)

Њањо (Бc: Радовановић)

Њдда (Рс: Радоњић)

Њдња (Мр: Пантелић)

Обрењаш -āши (Др. Ристовић)

Остревичар (Шт: Богдановић)

Офардфа (Бр: Глишовић)

Пајинац -инци (У: Радовановић)

Палаворац-рци (Ж: Глишић)

Палацановац -овци (Kз: Ћустић)

Папала (Бр: Илић)

Папоњић (Kз. Ковачевић)

Патак Патковци (Бc: Ђорђевић)

(7a:163)

Пацаврк-ке (Бр. Стојановић)

Певац Пéвчеви (Бc: Мијатовић)

(7a:162)

Пелагић (Др: Милошевић)

Перовић (Др: Петровић)

Песутовић (Др: Петровић)

Петковац-бвци (Бр: Којић)

Петлић -ићи (КР: Чарапић)

Петрић (Ј. Марковић)

Пеђа (П. Перовић)

Пикљовац -öвци (П. Стефановић)

Пилаковац-бвци (Kз: Благојевић)

Пинџић (Бc: Весић)

Пинџовац-бвци (КР: Радовић)

Пипинац -инци (К. Јовановић)

Пиџук -уци (Бc: Мартиновић)

(7a:1623

Пјевчевић (КР: Чарапић)

Поздеровац -бвца (Др: Милоше

вић)

Попара (В. Недељковић, Г. Бош

ковић)

Попац (П. Филиповић)

Попов Попови (Бз: Јоцовић)

Поповац-бвци (Kз: Филиповић)

Прасе (Шт: Милић)

Прдавац -авци (Ј. Ђорђевић)
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Прикић (Шт: Веселић)

Прндовић (Рс: Милић)

Прнцовац-бвци (Шт: Васиљевић)

Проковац-бвци (П: Проковић)

Прскало (Kз: Стојановић)

Пувоња (Бр. Радовановић)

Пузавац -авци (Мт. Ивановић, Б:

Догањић)

Пуљо (Бр: Павловић)

Пуљовић (Шт: Петровић)

Пуркинац -инци (Ш: Радовановић)

Пушовац-бвци (П. Марковић)

Радојевац (Ш: Николић)

Ракинац -инци (П. Петровић)

Рацовац-бвци (Ј: Тодоровић)

Рендовац-бвци (У: Обрадовић)

Реповац-бвци (Ж. Ранковић)

Pкула (Бc: Богдановић) (7a:162)

Рогић (В: Арсенијевић)

Рожањ Рожњеви (Л: Милошевић)

Рбмовац Ромбвци (П. Јосиповић)

Росинац -инци (П. Јосиповић)

Pöтквар-и (Др. Јаћимовић)

Ружинац -инци (Бр. Андрић)

Румуњаш -āши (Др. Ћосић)

Рундо (Бр: Спасојевић)

Рупар-и (Kз: Обрадовић)

Русовић (Др: Мијаиловић)

Самдтворић (Рс: Милић)

Сарка (Л.: Сарић)

Сврака (Мт. Николић), Сврака /

Шврака (Бc:Милинковић) (7a:162)

Сврачковац -öвци (Бc: Милинко

вић)

Сероња (Бр: Маринковић)

Сигинац -инци (Ј. Павловић)

Симинац -инци (Бр. Сајић)

Сирћов -öви (Мт. Јаковљевић)

Сирћовац-бвци (Ц. Јевтић)

Скерла (Гр: Радисављевић)

Скдбаљ -āљи (Kз: Ристивојевић)

Скурлић (Шт: Здравковић)

Слиновац-бвци (Шт: Даничић)

Смицак -бвци (Бc: Павловић)

(7a:163)

Cóкић (П. Пауновић)

Сосовац-бвци (Рс: Недељковић)

Спржовац-бвци(Др. Радојичић)

Срејовац -овци (КР: Бојовић)

Сркаловац -öвци (Кз: Башкало

вић)

Стење (У: Марковић)

Степа (Бр: Стефановић)

Стискавац -āвца (Бc: Мартино

вић)

Сукуљ -и (Kз: Пантовић)

Сулундар -ăри (Шт: Адамовић)

Сурговац -öвци (П. Стевановић

Сурловац -бвци (Бc: Влајковић)

(7a:162)

Табанаш -āши (Дв: Стевановић)

Талавијун -уни (Бр: Јанковић)

Терзија (Бр. Терзић)

Tüквић (Kз: Ивановић)

Тобоњинац -нца (У: Радојичић)

Тобоњић (Kз: Стојановић)

Töка (Ш: Томић)

Торбар-и (В. Гавриловић)

Точкоња (БЗ: Пауновић)

Траљинац -инци (Г. Јанковић)

Трањић (П. Стефановић)

Трупко (Шт: Крстић)

Тубаковац (Л: Дмитровић)

Тубић (Гр: Милетића)

Тукинац -инци (Ж. Радовановић)

Тумбашић (Дв: Стојановић)

Туруловац-бвци (Kз: Николић)
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Турчин (Бр: Лазић, Б. Поповић)

Тутњаловац (Бр: Илић)

Тучак. Тучци (Бc: Благојевић)

(7a:162)

Ћасловац -öвци (Бc: Гавриловић)

(7a:162)

Ћатало (П. Тодоровић)

Ђауковац-бвци (У: Радовановић)

Ћелпер Ћелпери (Бр: Јанковић)

Ћéмо (У: Рајичић)

Ћиринац -инци (П. Јелић)

Ћбповац-бвци (Шл: Тодовић)

Ћбровац-бвци (Kз Милошевић)

Ћбра (Бр: Јеремић)

Ћоровић (Др: Тришић)

Ћосовац -öвци (Шт: Петровић, Ј.

Николић)

Ћук Ћукови (Бр: Алемпијевићи)

Ћукавац -авци (П. Миливојевић)

Ћумураш -āши (Бc: Јовановић)

(7a:162)

Ћуп Ћупови (Гр: Николић)

Ћупак -āци (Г. Васиљевић)

Ћуран -ăни (Ј. Василијевић)

Ћурковић (П. Јовановић)

Ћускија (Бр. Урошевић)

Цакинац -инци (Ј. Пантић)

Двањац -њци (Бc: Петровић)

Двијовић (Ј. Пантић)

Циганин-ани (Ж. Јаковљевић, Бр:

Јеремић, Јовичић, Дв. Ђоковић.

Бc:Милојевић,Ћосић, Антони

јевић (7a:162), П. Тронкуловић,

У: Тодоровић)

Цигинац -инци (Бр. Јаћимовић)

Циговац -öвци (У: Радовановић)

Цицвара (Шт: Јевтовић)

Црепуља (Бc:Милинковић) (7a:162)

Црногорац -рци (Бр. Љубојевић)

Дуја (Ш. Јеринић)

Цукарић (Шт: Којић)

Цулаш (Бc: Мијајловић) (7a:162)

Чаврајић (У: Рајичић)

Чарковић (Гр: Миловановић)

Чворић (Др. Илић)

Чворовац -öвци (П: Остојић)

Чвороња (Т. Јовановић)

Чекан -ина (КР: Милошевић)

Чекиновић (У: Милошевић)

Чичинац -инци (У: Миловановић)

Чкуља (Бc: Минић) (7a:162)

Чдкара (Г. Сајић)

Чдлак -аци (П. Јованчић)

Чдчић (Kз: Антонијевић)

Чуповац-бвци (У: Андрић)

Шамбовић (Мт. Јовановић)

Шанић (Ј. Марковић)

Половац-бвци (Бc: Новковић)

Шуџа (Бр: Ђорђевић)

Шабан -ăни (Ј. Радовановић)

Шандета (Бc: Поповић) (7a:163)

Шарга (К. Лукић)

Шарени курјак (М. Росић)

Шваба (Бc: Богдановић) (7a:162)

Швуга (Kз Аџић)

Шева (В. Марковић, Рc Петровић)

Шéга (Ж. Ђорђевић)

Шеган -ăни (Ж. Ђорђевић)

Шéгић (Ж. Ђорђевић)

Шекеља (П. Јанковић)

Шелепурда (Kз: Ристивојевић)

Шибаловац-бвци (П. Ђорђевић)

Шилопајац-јци (Kз: Димитријевић)

Шишатовац -овци (П. Миловано

вић)
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Шкодровац-бвци (Дв: Ивановић)

Шлатаринац-нци (Дв: Вучићевић)

IШљавинац -инци (Кз: Стефановић)

Шмит -ови (Ј. Недељковић)

Шдбоња (Бc:Толић) (7a:163)

Шогинац -инци (Кз: Гавриловић)

Шдкан -ăни (П: Павловић)

Шóп Шопови (Kз: Андрић)

Шдран -ăни (Шт: Недић)

Шдрановац -овци (Kз: Недић)

Штемпиловац -овци (Ш: Марко

вић)

Штрка (У: Видојевић)

Шуговац -овци (Kз: Петровић)



ЛИЧНИ НАДИМЦИ

Абалам (Л).

Абисинац -нца м (Б)

Аврамовац-бвца м (Дв)

Азањац -њца м (Вc)

Азбијам (3)

Азманка ж (КР)

Алам (ВП), ж (B)

Алабакм (Др)

Алавуџа м (Лп)

Албусм (Др)

Анђео-ела м (Бc)

Антук Антукам (Ж)

Арлец м (Вр)

Аш м (Љ)

Бабинац -инца м (У)

Бабић м (Др)

Баврк м (Шл)

Баговац -öвца м (Б); уп. рум. Вада

(6:43), Bag, Bagul, Bagul (7:186)

Бајам (Ш Ж)

Бајбам (П)

Бајбовац-бвца м (Мр)

Бакаин-аина м (Др Т)

Бакинац -инца м (К)

Бакоња м (П)

Бакурњачам (Рљ)

Балоња м (П)

Баља м (П); уп. рум. Ваlea (7:45)

Бамбарам (Ж); уп. рум. Ватbar(u),

грч. Bambari(s), Bambarakos (7:46)

Бандула м (И); уп. рум, Bandula

(7:47)

Банија ж (Др)

Банђом (Бc); уп. рум. Ваndea (6:47)

Банцом (Рљ); уп. рум. Ваnta (7:47)

Бардак -āкам (Т)

Барзула м (Дв); уп. рум. Ваrza s

алб. baró albº (7:192)

Барјам (Мр)

Бароња м (Др); уп. рум. Ваra, Bara

(6:47 55)

Баћин -ина м (Шт)

Баћковац -öвца м (Л)

Бачевац -евца м (У Дв)

Баца м (КП), Баџом (Бc З)

Башанин м (Б)

Белавкам (Љ Шт)

Бели -ог м (Бр И Бc)

Белбв -öва м (Др)

* Уз личне надимке наводимо, уз ознаку рода, само скраћенице места у

којима су забележени, а имена њихових носилаца испуштена су зато што нису

лингвистички битна за уобличавање сегмента ономастикона о коме је овде

реч. Показује се, наиме, да су психосоцијалне околности много значајније за

настанак надимака и њихова је мотивација сасвим прозирна (Брбљо, Букача,

Сврака, Сивоња и сл.), али треба рећи да је међу њима много важнији онај, по

себи — врло изразит, слој који је значењски непрозиран („Нема та реч, само се

каже за човека). Међу таквим надимцима многи имају јасне румунске паралеле

(Гардо, Гера, Крња, Шора) и они свакако представљају остатак средњовековног

ВЛаШКОГ ОНОМаСТИКОНа,
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Белдрус -оруса (Т)

Беља м (КГ)

Белдшљива м (Ш)

Бенц м (Шт)

Бесник м (Бc)

Бећа м (Мр); уп. рум. Весеа, Весiи

(6:57–58)

Бибарам (Бc); уп. рум. Вiberi, Bibiri

(6:63)

Бüбоје м (Дв)

Бигосава м (Мр)

Бида м (Бc); уп. рум. Вida, Bida

(6:63–64)

Биџам (БcМр), Биџом Бc (7a:165),

уп. рум. Вigi, Biji (6:64)

Бимбом (Ц)

Блеса м (У), Блесом (Бљ)

Бљева м (Мр)

Бљува м (Мр)

Бљусa м (Мр)

Бдбиша м (Др)

Бобовац-бвца (Мт.)

Бог-челик м (Рв)

Божинац -инца м (Ш)

Бојић м (3)

Бојовић м (Г)

Бомбам (Љ)

Бöнџа м (И Мp); уп. рум. Вопсеa

(6:72)

Босанац -нца м (Ш)

Бранковац -öвца м (Ц)

Браца м (И)

Брбљивим (И)

Бpбљом (У)

Бргулам (Др); уп. рум. Вirgu, Barga,

Birg (6:65, 7:196203), тлн, Бргули

(Радовићи, Бока Которска)

Бреја м (Вр)

Бренинац -инца м (Бр)

Брзак -āкам (Др Рc)

Бритвом (Бc Рљ)

Бркам (Бc Љ)

Бркица м (Бc)

Бркљом (Рљ)

Брнбаљ м (Шт); уп. рум, Birna +

Ваl(u) (6:65 44)

Брнгулам (Др), в. Бргула

Брња м (J), Брњом (Др); уп. Birna,

Birnea (7:23 167)

Броћам (И), Брбно м (Дв); уп. рум.

Brotea (6:65 44)

Брбћовац-бвца м (КР)

Бубам (Бр Шл Вр)

Бубац Бупца м (Дв)

Бубњачам (K)

Бубоња м (И П Мр)

Бува м (У Бр)

Бувач -āча м (Бc) (7a:165)

Бугарија м (Бр)

Бугарин м (Мр УКЉ)

Буговац -овца м (Шт Вр); уп. рум.

Вида, Види, Видhea (6:84-85;

7:220)

БугČвка ж (Шт)

Будак м (Дв)

Будачица ж (КР)

Будовац-бвца м (Др У)

Буздом (Т)

Бузнак -āкам (Мр); уп. рум. Виzneа,

Виznicá (6:93)

Бупн-ина м (И)

Бујкам (Ш)

Бука м (Бљ)

Букачам (Рс Бр ТШ ИЗ Бљ)

Буковик м (Бc)

Була м (Вр)

Булећарам (И)

Булут м (Дв)

Буљам (И)

Буљбвчеж (Шт)
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Бунтулам (Б); уп. рум. Випta (6:88)

Бурић м (Бљ)

Бурјаловац -овца (Д)

Бућа м (ШВ); уп. рум. Висеа (6:82)

Бучук м (К); уп. рум. Висiис (6:82)

Бучукара м (У)

Буџа м (И), Буџом (Р Г); уп. рум.

Видеanu, Bugescu < Buga (6:84)

Вајка ж (КР)

Вампир -ирам (Др И)

Вандршко (И)

Варнава м (Мр)

Веверица м (ШЛп)

Ветар м (Бc)

Вештац Вешца м (Ж Ш)

Вивар -ăрам (Бc)

Веверица м (Лп)

Ветиња м (Мр)

Вивац Вивца м (Ш)

Виргам (Мр)

Витлић -ића м (Л)

Влам (Рв)

Влајцукам (Лп)

Воденичар м (Вр)

Вочинац -инца м (Ж)

Врабац Врапца м (Мр)

Врана м (Шт КРБрИ ГРљ)

Враним (Ж)

Врањац -њца м (Рљ)

Вратилаш -āша м (Вр)

Врбовац-бвца м (Мр)

Врг Вргам (Бc)

Вргам (Д)

Врдалама -аме м (Рв)

Врдалом (Бc ТВр)

Врећа м (Бc КРЗП)

Вркаљ м (И)

Вркљаш -āшам (Лп)

Вркљеш м (Мр)

Врнда м (Бc)

Вртилом (Т)

Врцком (Мр)

Вугам (Рљ)

Вујица м (Ш)

Вујовац-бвца м (БЗ Дв)

Вунар м (Р)

Вундарац -рца м (Б)

Вуњер м (И)

Вурунаш -āша м (Дв)

Вурунком в. Фурунко

Гавран м (Кз Рљ)

Гајдаш -āша м (П)

Гајдин -ина м (В)

Гајовац -öвца м (3)

Гајуџа м (Л)

Галаријам (Д)

Гараган -ăна м (3)

Гарак м (И)

Гарача м (Бc)

Гардин -ина м (Љ)

Гардом (Шт); уп. рум. Gardo, грч.

Gardos (6:214)

Гегам (Kз П); уп. рум. Gheghea (6:218)

Геле -а м (Шт); уп. рум. Gheleа,

Ghelan (6:218, 7:64)

Гемам (К); уп. рум. Ghemea, Ghemu

(6:218)

Гемчић м (Рљ)

Генга м (И) ; уп. рум. Ghengheа

(6:218)

Генчула м (Л); уп. рум. Ghencea,

Ghenciu (6:218)

Гера м (И), Геро м (У); уп. рум.

Gheran, Gheras, Gherea (6:219)

Гергам (Т); уп. рум. Gherghe (6:219)

Герман м (Шт)

Гибаничар м (П)

Гига м (Б), Гигом (КР); уп. рум.

Ghiga (6:221)
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Гигдв -öва м (Љ)

Гигуша ж (КР)

Гилинац -инца м (Мр); уп. рум.

Ghila, Ghilea, Ghilia (6:221, 7:283)

Главоња м (БcЖДв)

Гилиста м (Бc)

Глувим (ЖБИ)

Гобељаш -āшам (Р)

Гдгам (ЖЛп); уп. рум. Goga, Gogu,

грч. Gogas, Gogos (6:226-227)

Голаћ -āћа м (Др)

Голдкурац -урца м (Мт.)

Голдпидам (Ж)

Голуб м (И)

Горак м (Лп)

Гордам (Kз)

Грбом (Др)

Грг м (Лп); уп. рум. Girga (6:225)

Гргуљ м (3)

Гребен м (Бр)

Гребенка ж (Бр)

Гребом (Рљ Мт)

Грк м (П)

Гркљан м (Љ)

Грлица м (Б)

Грми м (Гр)

Гроле м (И)

Груда м (Мр)

Грша м (Љ)

Гуго м (У); уп. рум. Gug, Guga

(6:232, 7:289)

Гудача м (Кз)

Гужвар м (Рљ)

Гузона м (БЛп Мр)

Гујам (Рљ)

Гујарин -ина м (Љ)

Гуле м (Др); уп. рум. Guli, Gulie

(6:232)

Гуливрана м (Мт)

Гулијаш м (Т)

Гусак -āкам (Лп Рљ Бљ Бc)

Гуска м (И)

Гуслар м (И Љ)

Гута м (Б)

Гушоња м (И)

Гуштер м (Ш)

Дача м (П)

Дéва м (Ш)

Девеџијам (Р)

Девизна ж (Шт)

Дегер м (Бљ)

Декара м (Др)

Декин м (J)

Делаш м (И)

Дембел Дембела м (Дв)

Деспот м (Г)

Дијагам (Л); уп. рум. Diea, Diia (6:172)

Дикишлијам (Љ)

Димам (Ј)

Диплом (Вр)

Дирис м (Ц)

Добдшар -ăрам (Б)

Дöда м (Б); уп. рум. Doda (6:176)

Доземљак -āкам (У)

Доловац-бвца м (Др)

Дöрат м (Шт)

Доцом (Др)

Ддчан -ăна м (Ш)

Дочом (Др); уп. рум, Doce(a) (6:176)

Драгуленцем (Рв)

Драћинац -инца м (Ш)

Дрда м (Т); уп. рум. Dirdu (6:174)

Дрек м (Т)

Дрекавац -вца м (У)

Дркелаш м (Бx2)

Дрљам (Бр); уп. рум. Dirle(a) (6:174)

Дрндарм (Бc)

Дрндом (Т)

Дрћа м (3)
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Дубачица м (Л)

Дудук м (Вр)

Дујом (Т)

Дујрус м (Л)

Дулек м (Бc)

Дуња м (З П)

Дупе м (РсУ)

Дуплик-ика м (Р)

Дупља м (П)

Дурда м (Мр); уп. рум. Durdu (6:187)

Дуcам (У); уп. рум, Dussi, грч. Dusis

(6:187)

Дусовка ж (КР)

Ђаво Ђавола м (Мр Бр ТРљ Љ)

Ђагда м (Ш)

Ђађом (Дв)

Ђале м (П)

Ђева м (Рљ)

Ђезвар м (Мр)

Ђелем (Бc); уп. рум. Gelea (6:217)

Ђема м (Б); уп. рум. Geman (6:217)

Ђивром (3)

Ђüда м (К); уп. рум, Gidu (6:223]

Ђима м (И); уп. рум. Gima (6:223]

Ђöгат м (Мр Лп)

Ђукам (У), Ђуком (Мт.)

Ђуса ж (К); уп. рум. Gius(can), са

турским суф. oglu (Giusoglu),

Giusca (6:224), у Кучима и Пипе

pима Ђуса (према нашем мате

ријалу)

Ђушара ж (Лп)

Ђушовац-бвца м (Шт)

Брам (Мр и Б ДвЗљ Рљ)

Еринац м (Ж)

Жабам (Шт ШТБc Г)

Жажаљ м (Шт)

Ждребакм (Дв)

Ждребе м (Лп Мр)

Живањека м (Др)

Жикен -éнам (Ж)

Жишкаж (У)

Жмира м (К)

Жмуром (З)

Жоја м (Ш Ж); уп. рум. Јоia (6:268)

Жујам (Мр)

Жујовац -овца (Мт)

Жука м (Мр Шт); Жука м (Бc)

(7a:165); уп. рум. Juca (6:269)

Жуња м (Бр Лп Рс Г. Бљ)

Жупан -ана м (Т Др И.)

Жутим (И)

Жућа м (Ш Бљ)

Зајком (Мр)

Закам (K)

Звездар -ăрам (З)

Зверкаж (Pc)

Звиздоња м (Д)

Звијезда м (Кр)

Зврк м (Бљ)

Звpндбв -öва м (Б)

Згужвана ж (Др)

Згуча м (Б)

Зебра м (Т)

Зев м (К)

Зека м (КЉ)

Зекачам (З)

Зеле м (К)

Зелембаћ -āћа м (Шт х2 Шx2 Бc

љ)

Зељом (Уx2); уп. рум. Zelea (6:497)

Зéмба м (БИ); уп. рум. Zemba,

према грч. Zempi(s) (6.498)

Зец м (И Шл Т Мр Бс КРБ Г Б

Бљ); уп. рум. Zetu, грч. Zetsiadis

(6:498)
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Златинац -инца м (Т)

Здљам (Ш x2)

Зоњом (Бл)

Збрић м (Т)

Зрка м (Б)

Зубоња м (Мр)

Зук м (И); уп. рум. Zиса, грч.

Zouka(s), Zuchi, грч, Zuki(s) (6:501)

Зултн -ина м (Бр)

Зумбам (Лп)

Зумбер м (Мр Љ)

Ибиш Ибиша м (И); уп. рум, Ibis

(6: 253)

Ивањић м (И)

Ибром (Л)

Ика ж (Бр)

Јаблан м (П)

Јабукан -ăнам (Дв)

Јаворовац-бвца м (Т)

Јагам (Дв)

Јагње м (КР)

Јазавац м (Г)

Јакуџам (Бљ)

Јањом (Т)

Јарац Јарца м (Шт Бр Љ КРУМр

И РљЈ)

Јарем (Т БcЗ Вр)

Јарица ж (Бр)

Јастреб м (Бр И)

Јаћовац -овца м (И)

Јеверица м (Бз)

Јегер м (Мт)

Јежм (Рљ)

Јергам (Лп)

Јерлија м (Мр)

Јешић м (Бљ)

Jöвур м (КР)

Јока ж (K)

Jблем (III)

Jöнтула м (Мр И)

Јоргоња м (И)

Јоцком (Бр)

Кажом (Шт)

Кајајџијам (Рљ)

Кајбунам (И)

Кајуша ж (Б)

Калабрам (Ж)

Калајџија м (К)

Калем (Ж)

Калиманац м (Др)

Калинац -инца м (И)

Калоња м (Др)

Калушам (Бр Мр)

Kaљовац -бвца м (Рс); уп. рум.

Caleа, буг. Kale, грч. Kalli(s)||7:95)

Камар м (П)

Камарам (Љ)

Камор м (Бр)

Кана ж (Др); уп. рум. Саná, грч.

Kana(s) (6:97)

Канава м (И)

Кановац -öвца м (Кз Б)

Кантулаш м (П)

Кањинац -инца м (Ж)

Кањо м (3); уп. рум. Сапеа, грч.

Kaneas (6:97)

Капетан -ăна м (Бc)

Капетаница ж (Б)

Карабас -а баса м (П); уп. рум.

Caraba, грч. Karaba(s) (6:99)

Карађорђем (Бc) (7a:165)

Карало м (Мр)

Караулам (И)

Карин м (Г)

Карина м (Рљ)

Кариџа м (И)

Карчовац-бвца м (Шл)



160 Миодраг Јаћимовић — Драгољуб Петровић

Касап Касапам (У)

Катавела -елем (3)

Каћан -ăна м (Ж)

Качамак -амакам (Шл)

Квачило м (Др)

Кват м (Шт)

Квдчка м (Ш)

Кéва м (Мр)

Кевеш м (Др)

Кевинац -инца м (У)

Кезун м (Рс Рв)

Кекан -ăна м (Бx2)

Кекеш м (Б)

Kем м (Љ)

Кенком (Рљ)

Kéња м (ЖБз)

Кепа м (Лп ИТЖБc)

Кес м (Бљ)

Кећија м (К); уп. ру, Сhесiи (6:112)

Кецм (К)

Кецуша ж (K)

Кеџаж (Бc) (7a:165); уп. рум. Сhejan

<тпн. Сhegea (7:112)

Кинез -ěзам (З ДБ Бљ)

Кића м (И Љ)

Кифлацијам (Љ)

Küцош м (Б Ј)

Кишовац-бвца м (Т)

Кланиташ м (Бр); уп. рум. Сlane

tasu - clanetas “clarinetist” (7:135)“

Клапарам (В)

Клемпом (Ц)

Кленцара м (У)

Клéцом (Шт)

Клипетам (Ц)

Клица ж (Лп)

Клдпан Клопана м (БШ Др)

Кљебом (У)

Кљуна м (Шт); ж (Лп)

Кљусом (У x2)

Кмет м (Бc)

Köбац Кöпца м (У)

Кобилинац -нца м (У)

Köза м (Т)

Козоња м (Др)

Köкан -ăна м (Т)

Кокањац -њца м (Ш)

Кокењаш -āша м (Т)

Köктн -ина м (ВК); уп. Cochina,

грч. Kokkinos (6:37)

Коленичар м (Мр)

Комарац -рца м (К Шx2)

Köмнен м (И: Радисав)

Компарам (Бр)

Компир -ирам (3)

Комренеш м (И)

Комуниста м (Мр)

Конђам (П И)

Кôнђара м (Бc); уп. рум Сопdeа,

буг. Копаја, грч. Kondeа(s) (6:43)

Конзулам (Ре)

Köњ м (3)

Коња м (Мр)

Копиљак -āка м (ИЛп)

Кореја м (Бc)

Коруловац м (ДБ)

Кдрџбн -öна м (Шт)

Косоваћ м (П)

Косовкам (Шл x2 П)

Коћом (Шл); уп. рум. Соciu (6:138)

Коцкам (Бљ)

Кочетар м (ДБ)

Коџинац м (П)

Коџом (Бљ)

* И данас у Качеру кланет -éта кларинет“, кланеташ -āша свирач на

кларинету, кларинетиста?
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Краљ м (Мр)

Краљић м (Рљ)

Крбуљам (БcВр)

Креза м (Др)

Крекић м (Рc)

Кресалом (З)

Кривајица м (Мр)

Кривдноса ж (Лп)

Кривдшијам (Б)

Кривџам (Г)

Крка м (Б); уп. рум. Circ, Circa

(7:242)

Кркинац -нца м (Ж)

Кркоња м (КИ)

Кркуша м (Шт Бc), ж (Бр)

Крмача м (КР)

Крња м (Ш ЖЛп И): уп. Cirneanu,

Cirnu, Cirna (6:134, 7:243)

Крпом (У Бл)

Кртица м (Лп Бљ)

Кртулин м (П)

Крушка м (Б)

Крушкоња м (У)

Крцун м (ПМр); уп. рум. Cirta, Cirtu

(7:243)

Крџам (Лп Мр)

Крушкоња м (У)

Кубура м (Рљ)

Кубураш -āшам (Шт)

Кудом (Дв), упрум. Сuda, буг. Kuda

(7:159)

Кудринац -инца м (Ш x2)

Куја ж (Мр)

Кујтом (Шт)

Кукавица м (Лп Бc)

Кулабан -ăна м (Шт)

Кулизам (Ш)

Кулизан -ăна м (У)

Кулијан м (Мр)

Кулисара м (Лп)

Кум м (Др)

Кундам (П)

Кундра м (И)

Купусара м (Ц)

Куран -ăна м (Мр)

Куре -ета м (Мр)

Курица м (У)

Курјам (Б); уп. рум. Сиrea (7:161)

Курјакм (БcРвМрИ КРТГ),ж (Г)

Курта м (Мр)

Куpћелм (Лп)

Курћелам (Шт)

Курћом (ТРљ Бc)

Курћовац-бвца м (Кз)

Куруза м (Т)

Куса ж (Дв); уп. рум. Сиša (3:162)

Кусак -āкам (Р)

Кусов-два м (Т)

Кусоњам (Дв x2)

Кутлом (Бc); уп. рум. Си!lic, грч.

Kutli(s) (6: 162)

Куца м (К)

Куцара м (Лп)

Куцарица м (Бc)

Кучка м (Т Мр)

Лабурам (У)

Лав м (Т)

Лаге м (Бc); уп. рум. Lagu, буг. Lago

(6:272)

Лазовац м (Ц)

Лакеј -éја м (Лп)

Лалем (Ж); уп. рум. Lal, Lala, Lealu,

Dealea (6:272 275, 7:93.307 309)

Лампица ж (КР)

Лангом (Др)

Лангуша м (Т)

Лања м (И)

Лаптара м (У); уп. рум. Laptariu

(6:273)
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Ласица м (Мр)

Лаћам (ЉИ); уп. рум. Lacea (6:272)

Лаца м (Мр); уп. рум. Leaf, Lateа,

ILatiu, Lat. Lapcu (6:273276, 7:93308)

Левак м (Вр)

Лековац -öвца м (Т)

Леовац-бвца м (Др)

Леоња м (Г)

Лепак -āкам (3)

Лећом (У Др); уп. рум. Leciu (6:276)

Лиђа ж (Бљ)

Лика м (В)

Ликин м (И)

Лињак м (Г)

ЛисацЛисца м (Др Рс Шт УТЗВр

ГД РљЈ Бљ)

Лисица м (Ш МpУ)

Лисичић м (Л)

Ласком (БК)

Листон м (Ш)

Лицнастим (Вр)

Лиџа м (Ж);

Лоја ж (Ж)

Лöки м (Бр)

Лола м (Ж)

Лома м (Др П); уп. рум. Lom (6:282;

7:96)

Лöнџа м (Мр И У)

Лошка м (Ж); уп. рум. Lošac, пољ.

ILoszek (6:282)

Лувр м (Б)

Лулинац -инца м (Ж)

Лумајда м (Г)

Лућа м (Б); уп. рум. Lucea (6:283)

Љељом (У); уп. рум. Lele(а), грч.

ILeli(s) (6:276)

Љиком (Р); уп. рум. Lica, Licá, грч.

ILika(s) (6:279)

Људина м (Т)

Љуштo м (Вр)

Магарем (ТРљ)

Мазалом (Шт)

Мајмун Мајмуна м (ШтТЖ)

Мајмунуша ж (Шт)

Мајбр-бра м (Т)

Мајстор м (Т)

Македбнац -нца м (У)

Макса м (Др)

Маловац м (П)

Мамут м (Ш)

Марјан м (Т Др)

Марјанешка м (Б)

Марков -öвам (И)

Маровац —бвца м (Др)

Масењак -āкам (Ж)

Мастиљара м (Мр)

Маћер м (Мр)

Мафијаш -āша м (Мр)

Мачак Мачкам (ШДвМрП ГМТ)

Мачка м (И)

Мачковац-бвца м (П)

Маџам (Лп); Маџом (КЗ); уп. рум.

Маg, Maga (6:287; 7:98 314)

Маџар -ăраж (Шт)

Меле -а м (Т); уп. рум. Melei, грч.

Meli(s) (6:301)

Месоњам (Шл)

Мецан -ăна м (Б)

Мечка м (У И Рв Шл К БcШлx2П

г ц)

Мијовац -öвца м (Шл)

Микачам (В)

Müкец Микеца м (Б); Бc (7a:165)

Müкота м (Ш)

Милоња м (Мт.)

Миљинац -инца м (У)

Müнам (Ж)

Минић м (П)

Митовац-бвца м (П)
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Мићука м (Т)

Мицинац -инца м (Др)

Müш ж (КР)

Млађинац -инца м (Ж)

Мозгоња м (У Шт)

Молерком (Б)

Монголац м (Вр)

Мордган -ăна м (Т); уп. рум. Moro

gan (6:316)

Möшарам (Бc) (7a:165)

Мркам (Лп)

Мркоња м (Бљ)

Мpнџам (Ж)

Мува м (Ж)

Мудом (Мр)

Мујинац м (Ж)

Мујом (Рс Бљ Бc)

Мулем (ШУ)

Муњинац -нца м (П)

Мура м (Мр); уп. рум. Миr(и), грч.

Мuro(s) (6:319)

Муровић м (У)

Муса м (Бр И ШЛпМр Љ), Мусо

м (Шт)

Мустафа-Köpџбн м (Шт)

Мута м (Б Ш), Муто м (У) уп.

рум. Миtu, Muta (6:321)

Мутап м (Бc)

Мућак Мућкам (Лп Вр Бc)

Муцом (Рљ)

Најам (Б)

Најкетам (И)

Накитам (Л); уп. рум. Nache, Nacu.

грч. Naki(s), Nakos (6:323)

Нанинац —инца м (Бр)

Небанцем (Б)

Небескам (И)

Нега м (К)

Немак -āкам (K)

Немац Немца м (Бc Вр И) “муца

вац, који муца кад говори

Нишанџијам (З) разрок

Ногавичар м (И)

Ножакам (П)

Носоњам (Мр)

Ноџом (Бљ); уп. рум. Nogea (7:336)

Нузом (Дв); уп. рум. Nuzul (6:337)

Њáњо (БcМр)

Њдда м (Рc)

Оканцем (И)

дкем (Г)

дњкаш м (Бc) (7a:165

диам (Бљ)

Пабирак -иркам (У)

Пажуља м ( Шт); уп. рум. Рајода,

буг. Раге (6:349)

Пазарлијам (У)

Паја м (У)

Пајац -āца м (Мр)

Пајлан -ăнам (И)

Пајцан м (И)

Панта м (К)

Пантовац м (Рљ)

Панџам (Ш)

Панџинац -инца м (Ш)

Папалица м (К)

Папало м (Бр)

Папић м (Б)

Папршкам (Шт)

Парандило м (К)

Парип Парипа м (Т)

Патак Патка м (И Рљ ШМр Гр)

Патан м (Гр)

Патка м (Мр)

Патрљица м (Лп)

Паша м (Др)
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Певац Певца м (Бc Љ. Д ШРс ИЛ

у)

Пегам (И Рљ)

Пéковац-бвца м (Бр)

Пéнда м (Лп П); уп. рум. Репdа, грч.

Penda(s) (6:361)

Персинац м (Рљ)

Петрекалом (И)

Пећанац -нца м (3)

Пећем (И)

Пешам (И)

Пикљам (Ш ПЖ), Пикљом (Шт)

Пикљар м (Лп)

Пикулам (Бљ)

Пüлдт -ôта м (Мр Б)

Пинџа м (Г), Пинџом (Т)

Пинџовац-бвца м (Бc)

Пüњер м (У)

Пипинац м (Ж)

Пириџан -ăна м (Б); уп. рум Pipiri

geanu (6:366)

Питам (Рљ), Питом (3)

Пића м (3); уп. рум. Рiteа (6:367)

Пићарам (Бx2)

Пићарица ж (Б)

Пицан -ăна м (Љ)

Пацком (Б)

Пицоња м (Мр)

Пацука м (К Т); уп. рум. Рituc

(6:368]

Пичак -āка м (Бc)

Пi чур м (Мр); уп. рум. Рicior,

Picioreanu (6:364)

Пичуревац м (Лп)

Пüџук м (Бc x2)

Пиџун -yна м (Лп)

Пишоња м (У)

Пишта м (Мр)

Пиштољ -бља м (Лп)

Плазара м (И)

Плантилом (У)

Пљдска м (Бc) (7a:165), Пљбском

(З Вр)

Полексинац м (Рљ)

Полугам (3)

Поп м (Бз Вр)

Попараш м (Рљ)

Попац Попца (Лп)

Поповац -овца м (ДвШт)

Поточар м (Шл Бc x2)

Поца м (J)

Пракљача м (КЗ)

Прасе м (Бc И РсЛп Шт)

Прасац -сца м (Лп)

Прдавац -авца м (Бc Шл Бр)

Прдоња м (ТВр Мт)

Прелац -лца м (Бc)

Прелинац -инца м (Мр)

Прења м (Ј)

Пржуља ж (Лп), м (Љ); уп. рум.

Pirjol (6:369)

Прљам (3); уп. рум. Рirlea (6:369)

Пријатељ м (J)

Прнцо Л Прнца м (Шт); уп. рум.

Pirnuta (6:369)

Прњаворац-рца (Бc)

Продовац-бвца м (Р)

Прпуљица м (Мр)

Прскало м (Др У)

Пртљача м (Лп Б)

Прћа м (Ш); уп. рум. Рirtea (6:369)

Прћин -ина м (Кз)

Прио м (Б); уп. рум, Pirtac (6:369)

Прчвар м (Бc)

Пувало м (И)

Пувоња м (Мр Вр И)

Пузавац -авца м (РВ ПЉ Б)

Пујда м (Љ)

Пукалом (И)

Пукер м (Т)
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Пулем (ИУ)

Пундром (К)

Пунцолам (3)

Пупам (И), Пупом (Рљ); уп. рум.

Puppa, грч. Pupaki(s) (6:382)

Пупавац -авца м (Т Бр)

Пуплом (Гр)

Пупчом (Гр)

Пура м (И)

Пурдељ м -ěља (БТ); уп. рум. Риr

del (6:383)

Пуpњесалом (Бc)

Пурњом (Бc) (7a:165)

Пуpњдвка ж (Бc) (7a:165)

Пустдглав м (Ж)

Пуцин м (Кз)

Пушеља м (Бљ)

Пушљом (Рљ)

Пчела Пчелем (И)

Пчелар м (Гр)

Равњаш -āшам (З)

Радикал -ăла м (Мр)

Рајтом (Шл); уп. рум. Raita (6:386)

Ракам (Ж); Раком (Др)

Ракљача м (И)

Ранђом (Бc: Ранђић) (7a:165)

Ранђбвка ж (Бc) (7a:165)

Рапом (КР); уп. рум. Rapan (6:387)

Раповац -овца м (КР)

Рапоња м (Бљ Рљ)

Расоњам (Рљ)

Рачам (Ш)

Ратковац -öвца м (ЖБ)

Рашовац-бвца м (Др)

Рéна м (К); уп. рум. Rene(a) (6:392)

Ренда м (И), Рендом (У)

Репача м (Мр)

Репоња м (Шл ЉУТ)

Рéџам (И)

Pticima м (Мр)

Рица ж (Бc) (7a:165)

Pкулам (Бc); уп. рум. Ricu (6:394)

Pнков-два м (Ш); уп. рум. Rinca,

Rincu (6:395)

Рњом (Дв); уп. рум. Rinea (6:395)

Рогаш м (П)

Pöгоњам (Дв П Ш3)

Рођакм (Др)

Pöђан м (Т)

Рока м (Љ)

Рокман м (П)

Роман м (Мр)

Pдмун -yнам (И)

Рöта м (Лп); уп. рум. Rot(t)a, грч.

Rota(s) (6:399)

Рубоња м (Бљ)

Рузвелт м (Др)

Рујам (< Рус. Ж)

Рума м (Б)

Рундам (Лп), Рундом (Др Вр Љ)

Руњом (Т Бc)

Рупар м (Бљ)

Русм (Ж ПРс Лп Бc)

Русом (Т); уп. рум. Rus, Ruse, Rus(s)o,

грч. Russos (6:401, 7:364-365)

Садак -ика м (Бр)

Саком (Вр)

Салдин -ина м (Бр)

Саракулам (У)

Свећа м (У)

Свиленац -нца (Бc) (7a:165)

Сврака м (Бc З)

Сврдлар м (Др Ш)

Сега м (Бc)

Секулинац м (Ц)

Селенинац м (Бљ)

Сељак -āкам (Др)

Семенка м (Б)

Серибарам (Рљ)

Сероња м (Бр)
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Сивоња м (ДБ)

Сиким (В)

Симинац м (Бр)

Сингер м (Б)

Сингеруша ж (Б)

Сирењара м (Бр)

Сирдтиња м (Мр)

Сирћовац м ((Ц)

Сића ж (Мр), м (Б); уп. рум. Sitea

(6:417)

Скерла м (ИЛп)

Скика ж (Лп)

Скобаљ м (КЗ)

Скробоња м (У)

Скурлић м (Шт)

Сланинар -ăрам (Бр Ш)

Сланица м (В)

Слепац м (Мр)

Слингом (Т)

Смбчом (З)

Смук м (Т)

Совељагам (Т)

Сокарам (Г)

Сокачара ж (КР)

Солунац м (Г)

Сöћанка ж (КР)

Социјалком (И)

Спирам (Мр)

Споменар -ăра м (Б)

Сроза м (Д)

Стана м (Т)

Станковац-бвца м (КР Др Т)

Стењом (У)

Страдоња м (Мр)

Стригоје ж (У), м (Мр)

Стројо м (Ц)

Суљинац -инца м (Ш)

Суљом (Т) -

Сунда м (Б); уп. рум. Sunda, грч.

Sunda(s) (6:430)

Суња м (Лп)

Сургијам (БПТ); уп. рум. Surgh(i)е,

грч. Surgia (s) (6:430)

Сурговац-бвца м (П)

Сурлам (К); уп. рум. Surlä (6:430)

Сусула м (3); уп. рум. Susa, Susleа

(6:431)

Табоња м (Лп)

Тадаковац м (И)

Тајкан м (Вр)

Тајтом (Лп)

Талантука м (К)

Таљигам (И)

Тамбурам (Ж)

Тандpком (Рљ)

Тандрљам (Ж)

Тантуз м (Рљ)

Тапом ((Рљ)

Тапршка м (Шт)

Тарзан Тарзана м (Бc)

Татинац -инца м (К)

Темпа м (Мр)

Тентом (Т); уп. рум. Теnt, буг. Теnto

(6:447)

Тења м (П)

Тесла м (Ж); уп. рум. Теšlar(i)и

(6:449)

Тешким (У)

Тица ж (Љ)

Тичица м (Др)

Тлитком (Рљ)

Тобоња м (У); уп. рум. Тођа, Тођа

(6:455)

Токачам (Бљ)

Токинац -инца м (3)

Тблем (Ш) . .

Торлак м (Б)

Тотpк м (И)

Töчак м (Ж)

Траљам (И П), Траљом (Т)

Трања м (П)
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Трбоња м (ПТ)

Трендаж (Д)

Трептом (Дв)

Трикилаш -āшам (П)

Трском (КР)

Трта м (Љ)

Тртбв -öва м (И)

Трћинац м (Д)

Труман м (Мр)

Трупац м (Вр)

Трупко (Шт)

Трцком (Бc)

Тукинац -инца м (Ж); уп. рум. Тис,

Тиса (6:462)

Тулинка м (Лп); уп. рум. Тul(l)eа,

Tul, Tula, Tuleа, буг. Тule (6:464,

7:164 393)

Туња м (Др); уп. рум. Типеа (6:464)

Туре м (Б); уп. рум. Тиra, грч. Tura

(6:464)

Турулем (И)

Турчин Турчина м (ТБ)

Тута м (Т); уп. рум. Тuta, Tutu

(6:466)

Тутњал -ăла м (Бр)

Туцаник-ика м (У)

Туцо м (ДвЖ); уп. рум. Тира, Тира,

Tufu(1), буг. Tutso (6:466)

Тучак м (Мр)

Тучкара м (И)

Тушом (КР); уп. рум. Тusa (6:466)

Ђавела -елем (Ж)

Ћајам (Ж)

Ђалем (Мр)

Ћамила м (Ш), Ћамилом (П И)

Ђаса м (Б)

Ћаслом (Бc)

Ћата м (Ш)

Ћаук м (У)

Ћебам (П)

Ћева м (Л)

Ћезом (У З)

Ћелaш м (Мр)

Ћелом (Рљ)

Ћелперм (У)

Ћендом (Рљ)

Ћепа м (К)

Ћепиница ж (K)

Ћерам (КР)

Ћерамиџија м (К)

Ћетен Ћетена м (Л)

Ђећом (Т); уп. рум Сесiи, буг. Čečo

(6:108)

Ђешам (У)

Ћизам (Мр)

Ћизом (Л)

Ћима м (Ш)

Ћиминац -инца м (Ш)

Ћипура м (3)

Ћира м (У)

Ћирић м (В)

Ћировац-бвца м (Т)

Ћићарам (Т)

Ћдба м (Бc), Ћоба м (Ш), Ћобом

(Kз)

Ћojбовка ж (КР)

Ћдка м (БК)

Ћöнем (Ж)

Ћбпа м (Ш Мр)

Ђбра м (Љ. Вр Мр Др)

Ћорком (К)

Ћдрлин -ина м (Лп)

Ћосам (Ж)

Ћöћа м (ТВр); уп. рум. Ciotea

(6:128)

Ћубам (И)

Ћук м (Бр)

Ћука м (Бљ)

Ћукавац -авца м (Др)

Ћукалом (Лп)
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Ћуле м (У Мp); уп. рум. Ciulei,

Ciuleu (6:130)

Ђунко м (У); уп. рум. Сiuncan(и)

(6:131)

Ћуп м (У Вр Ј)

Ћупак м (Г)

Ћурак Ћуркам (У)

Ћуран -ăна м (Т Ш)

Ћуре м (И)

Ћуркуша ж (КР)

Ђурулам (Ш); уп. рум. Ciur(и), тпн.

Ciurui (6:132)

Уљез Уљеза м (ТБљ)

Урбиевац -евца м (Т)

Уџурм (Ш)

Фазан -ăна м (Ж)

Фармер -éра м (Бр)

Фашиста м (Шт)

Фиpгам (J)

Француз -узам (П)

Фурунком (КЗ), в. Вурунко

Хитлер Хитлера м (Кз)

Шакић м (Ш)

Шале м (И)

Швања м (И)

Двањић м (И)

Швањцом (Бc)

Швејуpко м (Ж)

Цвета м (Б)

Швика м (Мр)

Цврцин м (J)

Шврцко м (Б)

Шелак м (П)

Цüврам (Рс Ш)

Шигам (И Бc), Циго м (УТ)

Циган -ăна м (З Ж)

Циганин м (ТВр У Бc Шт)

Циганче м (И)

Нигинац м (И)

Цüлем (Љ Др)

Цилијаш м (Др)

Циловац м (Бљ)

Цинцар м (Кз)

Цинцом (3); уп. рум. Таntu, Tintu

(6:467 470)

Дипур м (Мр); уп. рум. Трика, грч.

Тšipura(s) (6:470)

Дирла м (Ш); уп. рум. Тirleа, грч.

Тširli(s) (6:470)

Дица м (КЗ)

Цицвара м (У)

Цдбајам (П)

Цбкоња м (У)

Шдња м (М); уп. рум. Топе(а), буг.

Тšone (6:472)

Цöцало м (Р)

Древоња м (Лп)

Цриван м (Ј)

Дрнац / Црњац м (У)

Цужбам (Лп)

Дујам (Љ); уп. рум. Тији, грч. Tsuis

(6:472)

Цукијам (У)

Цукин -ина м (Др ТДр)

Цулем (Бc) (7a:165)

Цумбалија м (Б)

Цумпом (КР)

Шумпуша ж (КР)

Цура м (Мр У); уп. рум. Тиrи, грч.

Tsuros, буг. Тšuro (6:472)

Цуцом (Т); уп. рум. Тији, грч. Tsutsos

(6:473)

Чабар Чабра м (КР)

Чаброња м (К)

Чавртњак -āка м (Мр)

Чаканац -ăнца м (Мр)

Чакљам (Ж)
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Чалак м (ТРљ)

Чамац Чамца м (Т)

Чамџија м (Т)

Чангур м (У Вр); уп. рум. Сеangă

(6:108)

Чанчом (КР)

Чанчуша ж (КР)

Чапљам (Г)

Чапур м (Лп)

Чатурица ж (Лп)

Чарапан -ăна м (Т)

Чаркеља м (К)

Чаруга м (Рљ)

Чаругџија м (Б)

Чварак Чварка м (К)

Чвора ж (Pљ)

Чворак Чвбрка м (Шт)

Чвороња м (ТУ)

Чврка м (П)

Чедак -āкам (Ж)

Чекијам (Kз)

Чекан -ина м (У x2)

Чекић Чекића м (К)

Чeмeрком (Кx2)

Черкез м (Мт.)

Чибукан -ăна м (Бc)

Чивијаш -āша м (Бc)

Чивутин м (И. Вр)

Чüптагам (И)

Чичинац м (П)

Чичовљевац -čвца м (У)

Чкембам (Лп), Чкембом (Дв)

Чкиља м (Мр)

Чкрбом (Рљ)

Чкуљам (Др)

Човањаш м (Рљ)

Чдвргам (Лп)

Чдкам (ИМр); уп. рум. Cioca (6:132)

Чокања м (Ј)

Чдкеша м (У)

Чокљовац -öвца м (Кз)

Чдкрљам (ЖБз); уп. рум. Ciocirla

(6:124)

Чокрљан -рљана м (Бc) (7a:165)

Чдлак м (П); уп. рум. Сiolac(и)

(6:125)

Чдра м (К); уп. рум. Сiora (6:126)

Чорбинац -инца м (Кз)

Чорбоња м (Рљ)

Чдна м (Бc) (7a:165)

Чдчинка ж (Бc) (7a:165)

Чукара м (Шт) , уп. рум. Ciucan

(6:130)

Чукинац -инца м (Бc)

Чукљом (В); уп. рум. Ciuclea, буг.

Čuklev, Čukljov (6:130)

Чуља м (Мр), Чуљом (У Рљ); уп.

рум. Ciulei (6:130)

Чупом (У)

Чупоња м (ЛЗ Рљ Бљ)

Чутираш м (И)

Чутура м (МрТ Шт)

Чутурка ж (У)

Шакуљаш -āша м (З)

|Џана м (J), Стојан Џана, предак

LЈанића (1:9)

ЦГане -етам (Дв)

Шановац-бвца м (Бљ)

Шафер м (Б)

Шезвар м (Бc)

Шепа м (Бc)

IIиброња м (Шт)

Шигерица м (П)

IЈигин -ина м (Лп)

Погерм (У)

Шддам (ШтТ Др)

Шдлем (Бc)

Шоња м (Лп)

Шдрам (Лп)
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Шабан -ăнам (Ш)

Шајинац -инца м (3)

Шандета м (Бc)

Шане -ета м (Мр Ј)

Шапоња м (Ш)

Шаранац -нца м (Ш)

Шаранчић м (Бc)

Шараф м (Вр)

Шаргам (И У Љ)

IШароња м (Б)

Шашаљ м (Шт)

Шашњом (3)

Швабам (УП И)

Шврака в. Сврака

IШвpња м (ЖK)

Шврћа м (Ж)

Шебек Шебека м (Шт Рљ)

Шева м (Мр)

Шеврљугам (Гр)

Шéгам (Ж); уп. рум. Sega f6:433]

Шеган -ăнам (Ж)

IШемшам (И)

IШестопрстан -ăнам (Ж)

Шећерком (Т)

Шијак м (Т)

IШüкоња м (Мр); уп. рум. Sica, буг.

Siko (6:434)

Шиља м (К), Шиљом (Т У Дв Л),

уп. рум. Silo (6:434)

Шиљовац-бвца м (З Дв Бљ)

Шићак -āкам (Ш)

Шифдњер -éра м (Мр)

IШица м (Б)

Шишам (И)

Шишталом (У З)

Шљапам (И)

Шљапчом (КР); уп. рум. Slapa,

Slepceanu (6:434)

IШљицком (Мр)

Шљдцком (Мр)

Шмиља м (Ш)

Шмицком (Мр)

Шмбља м (Љ)

Шмркљам (Лп)

DШмућинац -инца м (Ж)

Шнајцом (Рљ)

IШоврљугам (Лп)

Пога м (Мр)

Шöда м (КР)

Шöја м (К Ш)

IШокоња м (Ж)

Шöле -а м (Бc)

IШóловац -öвца м (Дв)

Шољам (И П); уп. рум. Solea (6:435)

Шољац Шољца м (К Мр)

IШонтом (Бљ)

ДИдпак -āкам (Бc)

Шдрам (Ш БЛп), Шором (ШтКР);

уп. рум. Sora (6:436)

Штурам (Ж)

Штакоња м (У)

Штемпа м (Ш)

Штенац -нца м (И)

IШубара м (Вр)

Шубо м (В); уп. рум. Suba, Subá

(6:437–478)

Шуја м (Ж); уп. рум. Suiu (6:438]

Шујдом (Ц)

Шукам (ЛВр П); уп. рум. Suca, Suca

(6:438]

Шулем (Т); уп. рум. Sula (6:438]

Шуљагам (Рc)

IШумац Шумца м (Др)

Шуња м (Мр); уп. рум. Sunel, буг.

Šuno (6:438]

Шупинац -инца м (Ж)

Шустер м (И)

Шућам (ЖИ); уп. рум. Sutea, Suteu

(6:438-439)



Ајакс Ајаксам (Дв Б. пе)

Алам (Др: во)

Алапача ж (Шт: м)

Алек м (Ш. п.)

Алџом (У: к)

Арап Арапам (7: к; 4. п.)

Асан Асана м (Мр. к)

Ацком (3. п.)

Баља м (Др: во)

Батан м (Бз. к)

Батор м (ЛУ. к)

Баћан -ăна м (БЗ Рс к)

Беба ж (3. кб)

Бебетом (Шт: пу

Беком (Бc: п)

Бела ж (Др. кр)

Белавка ж (19. кр, ДБ: o)

Белица ж (8: о, Шл: кб)

Белка ж (М. к, 3: o)

Белджута ж (Дв: кк)

Бéлоња м (Ј: во)

Белуљаж (Дв: кр)

Белушаж (Pc: o)

Беља м (17: во)

Бéна ж (Др. кр)

Беним (Дв: п}

Бећар -ăрам (7: к)

ЗООНИМИ

Бикоња м (ДБ: во)

Биљана ж (ДБ: кр)

Биса ж (3. кб)

Бисер м (З. к)

Биџа м (Бр Др. к)

Бљештам (Т: o)

Бобим (И: пу

Бони м (Бc: п)

Боранка ж (Мр. к)

Борка ж (Ј. кр)

Борком (Мт Бз: во)

Боруља ж (П. кр)

Боса ж (Др. кр)

Бдшком (8: во)

Бранка ж (Шл: кб)

Брња ж (Мт. o; У: кр, Брњом (Т.

к)

Брњаш м (Мр. к)

Бубика м (У: п)

Була ж (16. кр, У: п)

Булица ж (K: п)

Булка ж (ДБ: кр; Др ДБ: o)

Буџа м (Др. к)

Везир м (Т ИЗ Шл. к)

Вера ж (Т Шл: кб)

Верица ж (K: м)

Верја ж (Лп: кб)

* Скраћеницама места означавамо зоониме који су забележени у једном

или двама пунктовима, а ако су они чешћи, цифром означавамо број села у

којима су регистровани. Осим тога, у овом поглављу употребљавају се и

следеће посебне скраћенице: j – јагње, јD — јарац к — коњ, кб — Кобила, кЗ —

коза, кк — кокош, кр — крава, м — мачка, о — овца, ов — ован, и — пас, иш – Петао,

С — СВИЊa.
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Верка ж (K: м)

Вештица ж (B: o)

Вида ж (Дв П. кб)

Büдраж (Мт К. п. Дв: кр)

Büјбр м (Вр Лп. к), Вихор (Др. к)

Вилоња м (3: во)

Витез м (5. к)

Вихор в. Вијор

Владимир м (Шт: пт)

Вранац м (3. к)

Вучком (Г Дв. п.)

Гавранка ж (Мт. кк)

Гаврилом (Шт: пу

Галоња м (Ж. П. во)

Гаља ж (И: o)

Гараж (7: o, У: кб, Рљ: кр, Т Бр. пу

Гарбв -öва м (Мт. пу

Гаруша ж (3: o)

Гаћан -ăна м (Мт Лп: пт)

Гаца ж (Шт: o)

Гача ж (Бз Др: o)

Галем (Шт: пт)

Голдшија ж (Рљ Мт: кк)

Голошијанка ж (Др Ж: кк)

Голуб м (4: во)

Голуба ж (5: кр)

Гордана ж (Д. кр)

Горјанка ж (Др. кр)

Градpка ж (5: кк)

Грлица ж (Шт: o)

Грљан -ăна м (Лп. п.)

Давор м (Л. к)

Демир м (И: к)

Демон-бна м (Б3: jр)

Дечком (3. к)

Лилбер Дилбера м (Мр. к)

Дöнка ж (K: кр)

Ддрат м (6: к)

Драган Драгана м (4. к)

Драгоња м (Лп: во)

Драгуља ж (Мр: кр)

Дранка ж (ШТ: кб)

Дундаж (ЈДр: кр)

Ђбка м (Мр: п}

Ексаж (Pc: кб)

Емил м (У: к)

Жарком (Ш Шт: к)

Ждралан -ина м (И Ц З. к)

Жероња м (В: во)

Живојин -ојина м (Шт: м п}

Жујам (3: K Бр Мр: во), Жујом (4),

Жуја ж (4: кр),

Жујка ж (Мр. кр, Бз: кЗ)

Жујком (Мт Бc. п.)

Жука ж (6: овца жућкасте вуне)

Жутов -öва м (Ш Kз. п.)

Жутуља ж (12. кр)

Жућом (5. п.)

Звездан м (5. к)

Звездана ж (ДБ: o)

Звона ж (5: o)

Звонара ж (Гр Дв: o)

Зекан-ана м (9. к)

Зéком (З: п)

Зекуља ж (5: кр)

Зеленка ж (Др. кр)

Зеленком (Т Шл. к)

Зеља м (Ј, во), Зељом (4: во)

Зија ж (Шл: кб)

Златком (5: во)

Златуља ж (5: кр)

Збра ж (Т Шл: кб)

Здран Зорана м (Т. к)

Зрња ж (11: бела овца са црним

пегама)
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Иванка ж (5. кр)

Јаблан м (Мт Л: во)

Јабланка ж (Др: кр)

Јавдр м (Шт: к)

Јавдpка ж (Kз: кб)

Јеленка ж (ШЛп: кр)

Јелоња м (11: во)

Jöшком (Вр: во)

Јунка ж (Мр: кр)

Каjуна ж (Др. Кр)

Калуша ж (14: овца црних ушију)

Камиџбрац-рца м (Шт: м)

Касандра ж (Ш: кр)

Катаж (Шт: м)

Каћаж (Шт: кк)

Каћуша ж (Вр Лп. кp)

Кенеди м (Мт. п.)

Küдран м (ЈТ. к)

Küтоња м (Др: во)

Катуља ж (13: кр)

Köкан Кокана м (Др: во, Мр. к)

Köкöт -отаж (Pљ: пт)

Курпр м (Шт: к)

Кусаљ м (Б3. к)

Лабуд м (ИМр: во)

Лабуда ж (6: кр)

Лађан Лађана м (Мт. к)

Лаја ж (З: кб)

Лајка м (6: п)

Лајком (Бc: п)

Ласа м (Мт : пас, ж (Дв: кб)

Ласта ж (4: кб)

Ластан Ластана м (В. к)

Латинка ж (У: кр)

Лела ж (ИЗМ; кб)

Ленка ж (ЛпУ: кр)

Лепа ж (ЛпУ: кб)

Лепотица с (Рc:j)

Леси м/ж (10. пу

Лесин -ина м (ГД. п.)

Лика ж (Шт: м)

Ликача ж. (Шт: м)

Лили ж (5. п.; Ц: кб)

Либн -öнам (У: п)

Лиса ж (ЛпУ: кб)

Лорд м (У: п)

Лука м (Шт: м, Шл. п.)

Лунка ж (Лп: кб)

Лутка ж (Шт: o)

Маза ж (Шт: кр)

Маленка ж (КРВИ: кр)

Малина ж (Рљ В Др Кз Шт: кр)

Малиша м (ИШт: к)

Мараж (8. кр, Ж. КП З: кб)

Марија ж (У Бз: кр)

Марица ж (Ж Ш: кр)

Маца с (Рс: ј)

Мацуља ж (Т. кр)

Маџар -ăра м (М. к)

Мéдом (Дв: пу

Мерима ж (Т: o)

Меримац -мца м (Рљ: ов)

Меримка ж (Рљ Бљ: o)

Миланка ж (Мр: кр)

Миленка ж (K: кб)

Милица ж (Лп: кр)

Милка ж (Ј. Мт Дв: кр)

Милојка ж (K: кб)

Милоња м (Рc Шт Кз И ЛпУ: во)

Милуника ж (Шт: кк)

Мираж (КР Мр. кр, П. кб)

Марка ж (Б3: кк)

Мирком (Ж: п)

Müћа / Мића м (П. к)

Müћан Мићана м (Мр И Бз. к)

Müћком (Дв. к)
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Мица ж (Pc: кб, Др: o)

Müцком (Бc: п)

Müшком (Л. к)

Младоња м (Лп: во)

Мöлдавка ж (Б3: кр)

Мдравка ж (5. кр, Др. c)

Мдскитом (Ш. к)

Мургам (14; во)

Мургуља ж (И: кр)

Муса м (13: во, Дв ГУ: п)

Мусуља ж (П Мр: кр)

Николам (Шт: пу

Ојлаж (Pc: кб)

Олга ж (Рс кб)

Čмер Омерам (Др. к)

биља ж (Шл: кк)

Пана ж (И: кб)

Парип Парипа м (Т. к)

Парком (Бр. пу

Патпнка ж (Бљ Др: o)

Паћком (Мр: п)

Пацком (Мт. п.)

Паша м (Дв. к)

Пирга ж (Лп: кк, Бз во)

Пиргава ж (К: кк)

Пиргуша ж (К Шл: кк)

Пиргушка ж (Рљ: кк)

Полутанка ж (Рљ: кк)

Пултн Пулина м (К: пу

Пурком (У: п)

Пута ж (Pc: o)

Путком (8. к)

Рада ж (Дв КР: кр)

Раћалом (Шт: к)

Рашком (3: во)

Реља м (3: во)

Püким (4: п)

Рисоњам (Лп: во)

Рисуља ж (Бр. кр)

Рога ж (6: о, Бз: кЗ)

Pöгица ж (Ј Шт: o)

Рогоња м (3: во)

Pдсуља ж (3. к)

Рудоња м (КЗ Шт: во)

Ружа ж (13. кр, Мр: o)

Ружанка ж (6: кр)

Рујкаж (Мт. кр)

Руменка ж (6. кр, Мт : o)

Рундом (Мт У: п)

Рушка ж (Гр: кр)

Рушком (11: во, Ш. к)

Сивоња м (21: во)

Савуља ж (3. кр)

Симка ж (М: кб)

Симом (Дв: п}

Синишам (Шт: к)

Сироче с (Шт: м)

Сјеничка ж (Рљ: o)

Славка ж (Шт: кк)

Слдвенка ж (Шт: кр)

Cóко -ола м (7: к)

Соња ж (Ш Kз: кб)

Сребра ж (Др. кк)

Срндуља ж (7; кр)

Стевка ж (Шт: кк)

Стрела ж (Шт: кб)

Султан -ăнам (9. к)

Талијанка ж (Рљ Мт: кк)

Табор м (Др. к)

Тренда ж (Г: o)

Тривун м (Шт: пт)

Тучак м (Рљ: ов)
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Ћићком (Мт: пт)

Ћуба ж (Мт. o; Др Шл: кк)

Ћубана ж (Др. кк)

Ћуберка ж (Рљ: кк)

Ђузом (Дв Гр: ов)

Ћузлом (Гр: ов)

Фрблаж (Pc: кб)

Харим (Вр Лп: п)

Хитлер Хитлера м (К. к)

Цагин -ина м (Г: o)

Цајка ж (Бз: кр)

Цајком (ДБ: п)

Цвета ж (Pљ Kз: кр; Kз Шт: o)

Шветан Цветана м (Др У: к)

Цветком (26: во, Бз: jр)

Дветуља ж (19: кр)

IЦигаја ж (Дв: o)

Цига ж (K: o)

Циго м (У: к - п)

Шикица жhм (У: п)

Шица ж (4. ј)

Шрна ж (Мт Дв: кк)

Црновка ж (Мт. o)

Цуја ж (Мт. п. Шт: м)

Цујка ж (Гр Мт: кб, Мт: п)

Цукан -ăна м (ДБ: во)

Цуким (4: п)

Цукин -ина м (Дв ДБ: п)

Дуле м (6: п)

Цураж (K: кб, У: п)

Чадуља ж (Лп: кр), Чедуља (Рљ)

Чампом (У: п)

Чвркавац -авца м (Рљ Мт: кк)

Чигра ж (Рс кб)

Чизма ж (Мт. o)

Чуља ж (3. o)

Чуљкаж (Др: овца кратких ушију)

Чуљком (Др: ован кратких ушију)

Чупа ж (Шт: м)

Шекерица ж (Т. п.)

Геким (12. п.)

Шектн -ина м (4. п.)

Шерим (У: п)

Шоним (11. п.)

Шдника ж (Дв: п}

Шабан -ăна м (Т. к)

Шандор м (3. к)

Шанка ж (З: кб)

Шапин -ина м (Др Ж: пас са

белегом на шапи)

Шапком (4: п)

Шапом (Мт. п.)

Шараж (4: о - пу

IШаргам (19: во)

Шаргин -ина м (6: п. Вр. к)

IШарпн -ина м (ДБ: п)

Шардв -öва м (Мт. п.)

Шароња м (12. во)

Шаруља ж (23. кр)

Ширга м (19: во)

Широња м (Др: во)

Шујка ж (М: кб)

Шујком (ДБ: п)

Шукаљ м (4: ов)

Шунда (Др. кр)



СКРАЋЕНИЦЕ

а. Насељена места

Б — Белановица

БЗ — Брезовица

Бљ — Бољковци

БљR — Бољковци / Рањци

БљЧ — Бољковци / Чвортановац

Бр — Бранчићи

Бc — Босута

БcЗ — Босута / Зелениковац

БcЛ — Босута / Лисине

БcП — Босута / Пушнице

БcР — Босута / Рњковац

В — Војковци

ВГK — Војковци / Горњи Крај

ВД — Војковци / Дубраве

Вр — Варнице

Г — Гукоши

ГБ — Гукоши / Боблија

ГВ — Гукоши / Вигњица

ГЛ — Гукоши / Липовица

ГЛ — Гукоши / Петаковац

Гр — Гуришевци

Грв — Гуришевци / Под Велич

КОВЦИМa

ГрХ — Гуришевци / Жеравац

ГрЉ — Гуришевци / Под Лиш

ЊaKOM

Д — Дићи

ДБ — Доњи Бањани

Дв — Давидовица

Др — Драгољ

ДрП — Драгољ /Подгорје

ДрПБ — Драгољ / Под Периши

ним Брдом

ДрP — Драгољ / Раковац

ДрPв — Драгољ / Равништа

ДрC — Драгољ / Селиште

з — Заграђе

ЗБ — Заграђе / Брезовица

ЗМС — Заграђе / Мало Село

Ж — Живковци

И — Ивановци

Ј — Јарменовци

ЈГ — Јарменовции / Гајеви

ЈЈР — Јарменовци /Јарменовач

ка Река

ЈМ — Јарменовци / Мијатовац

К — Калањевци

КБ — Калањевци / Берисава

КМ — Калањевци / Медевац

КСС — Калањевци/Средина Села

КЗ — Козељ

КЗБ — Козељ / Блажићи

KзД — Козељ || Доброшевац

КР — Крива Река

Л — Лалинци

ЛД — Лалинци /Дубрава

ЛП — Липље

Љ — ЈЊИГ

М — Манојловци

МЈ — Манојловци / Јасиковац

МО — Манојловци / Орашње

МП — Манојловци / Пројиште

МС — Манојловци / Под Стра

жом

Мр — Моравци

Мт — Мутањ

П — Пољанице

РБ — Рудник /Блата
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PЗ — Рудник / Златарица TМ — Трудељ / Мирковићи

PЗв – Рудник/Звезда ТР — Трудељ / Раслова

РП — Рудник / Прлине ТЦР — Трудељ / Црна Река

РС — Рудниик / Салаши у — Угриновци

РЋ — Рудник / Ћерамиде УЛ — Угриновци / Лисине

Рљ — Рељинци УМ — Угриновци / Мотика

РљМ — Рељинци / Марковићи ц — Церова

PљЏ — Рељинци / Џемат }]] — Шуци

PB — Рудник (варошица) Шл — Шилопај

РС — Рудник (село) ШлЛ — Шилопај / Липа

Т — Трудељ ШТ — Штавица

ТБ — Трудељ / Богојевићи

б. Земљишни облици

бВ — баван њ — ЊИBa

бГ — брег п — ПОЉАНа

бд — брдо пд — Падина

бН — брана пiji — ПЛАНИНа.

бр — бара RIC — ПОТеC

бу — бунар ПT — ПОТОК

В — ВОДеЊИЦа ПIII — ПаШЊaK

вћ — воћњак р — река

вш — варошица pВ — раван

Г — гробље po — рударско окно

дс — Део села рч — речица

ЖВ — ЖИВа ВОДа С — ССЛО

ЗаС — ЗаССЛaK сд — свето дрво („запис”)

зр — зараван у — увала

изв — ИЗВор ч — ЧССМа

JT — Ливада JI — шума
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