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JАКША ДИНИЋ

ТОПОНИМИ ЦРНОРЕЧЈА

I. УВОД

Под Црноречјем се подразумева долина Црне реке, односно Црног Ти-
мока, од извора код Кривог Вира до састава са Белим Тимоком код Зајечара, 
мада се данас тај назив чешће користи за горњи и средњи ток реке. Црна река 
тече на исток у дужини од 84 km. У своме току пролази кроз три котлине и 
две клисуре. Након изласка из пећине код Кривога Вира улази у равницу која 
траје до села Јабланице, потом се спушта клисуром до Боговине, одакле опет 
улази у широко поље, којим тече до клисуре Баба Јоне, кроз коју се пробија 
до села Звездана, после којега коначно улази у Зајечарско поље, у коме се ис-
под саме вароши Зајечара састаје са Белим Тимоком, са којим ствара Велики 
Тимок, десну притоку Дунава. У себе прима више река и потока. Од река су 
најзначајније (са леве стране): Радованска река, Злотска река и Брестовач-
ка река, (са десне стране): Лозица, Мировштица, Арнаута и Оснићка река. 
Подручјем још теку Лубничка река која се улива у Бели Тимок, онда Алапин 
и Борска река чије воде иду у Велики Тимок. Реке северног дела испитива-
ног подручја Црнајка, Љубова река и Лозовица, преко Поречке реке, одлазе 
у Дунав.

Црноречје је омеђено значајним планинама. Са запада и северозапада 
су Самањац и Јужни Кучај, који је једна прашума букових, храстових и зим-
зелених шума, затим Црни врх, после чега дођу углавном голи Велики крш, 
Мали крш и Стол и на крају, опет шумовити, Дели Јован. Између Црног врха 
и Стола много је високих и средњевисоких узвишења купастог облика, об-
раслих не тако бујном шумом. Са југа област надвисују стеновите планине 
Ртањ и Тупижница. Са истока је Стара планина. Ово пространство има повр-
шину од скоро две хиљаде квадратних километара (1.973).

Педолошки састав земљишта је различит. У западним и северозапад-
ним крајевима образовао се појас кречњака који ствара крашке површи, сте-
новите венце и вртаче, а испод површине изукрштане канале којима теку 
подземне реке, које на светлост дана избијају као снажна врела. Многи се 
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подземни ходници појављују као пећине, суве или из којих лагано истичу 
реке. Између планина постоје заравни под ливадама и пашњацима, које су 
понекад километрима дуге.

Земље за обрађивање углавном има у долини самог Црног Тимока, као 
и на неким странама које се спуштају према њему, затим на разним заравни-
ма и мањим и блажим узвишењима, као и у долинама других река, речица и 
потока.

Овакви природни услови утицали су на привредно опредељење станов-
ништва, да се у планинским пределима више бави сточарством, а у равни-
чарским земљорадњом. Малочас поменута купаста узвишења указивала су 
да се ради о рудоносним подручјима, где је дошло до отварања најпре мањих 
и краткотрајних рудника метала, а затим до израстања два рударска гиганта 
бакра – Бора и Мајданпека, уз сталну потрагу за новим рудним лежишти-
ма. У централним, јужним и источним деловима била је развијена подземна 
експлоатација угља, која се данас јако смањила.

О прошлости овога краја, па и целе источне Србије, поготово оној 
старијој, имамо врло мало података. Археолошка наука је утврдила да 
најстарији налази припадају крају винчанске културе, њеној млађој фази 
која се назива винчанско-плочничка. То показују систематска истраживања 
Злотске пећине и насеља код Кривеља. Ради се о две врсте станишта ове кул-
туре. Једно су пећине, обично скривене у брдовитим областима, чији је из-
разити представник Злотска пећина, а друго су насеља отворена према рав-
ницама, на узвишењима која имају и нека фортификацијска обележја; такво 
је налазиште код Кривеља.

О предримском периоду знамо још само толико да су на реци Тимоку 
(лат. Timacus) живели Тимахи, али пошто има више Тимока тешко је утврди-
ти на коме су они били. Св. Првановић се домишља да су могли живети на 
Великом Тимоку. Име Тимока сигурно није римско, иако га први спомиње 
Плиније. Претпостављено значење његовог предримског имена је „црна 
вода“ што се и задржало у називу Црна река, односно Црни Тимок. Воде са 
атрибутом црн нису ретке у источној Србији; има их неколико. Поред Црне 
реке (Црног Тимока) још: Црна река, притока Тиснице, Црна река, притока 
Ваља маре, која се улива у Борско језеро, Црна река или Кривељска река, 
Црна река, притока Пека и друге, али се једино поречје Црног Тимока (Црне 
реке) назива Црноречје.

Из римског периода нам је остала велика царска палата код села Гам-
зиграда, дуго звана Гамзиградски каструм, а од 1983. године, од када је 
пронађена архиволта са именом мајке тадашњег цара Галерија, целом свету 
је позната под именом Felix Romuliana, поједностављено: Ромулијана, од не-
давно под заштитом УНЕСКО-а.

– 2 –
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Средњовековље је сасвим мрачно. Из њега имамо неколико цркве-
них рушевина и два манастира која још постоје: цркву Лозицу и манастир 
Крепичевац, и известан број којима се познају само темељи или их има у 
топонимији и народним предањима.

Из раног турског времена (XV–XVI век) има више података него из 
миленијумски дугог претходног периода и наредна два века. Ти подаци су 
садржани у пописима Видинског санџака и казују нам да је тај санџак убрзо 
после свога оснивања био издељен на нахије и да је једна од њих била нахија 
Црна Река, која је имала шири опсег од данас истраживане области. Из тих 
пописа сазнајемо да је у њој било преко 250 села и да су скоро сва она носила 
словенска имена. Села која данас постоје у овој области постојала су и у то 
турско доба.

За турског времена водило се неколико ратова са Аустријом и у овом 
крају, за којих је са Косова стигла маса отуда избеглих Срба. У последњим 
вековима турске владавине са севера се у Тимочку Крајину досељавају Вла-
си и заузимају северни и североисточни део области.

У време ослободилачких устанака у Србији XIX века, овај je крaј замало 
могао остати по страни, поред осталог и због тога што српско устаничко 
вођство није имало намеру да шири устанак и изван Београдског пашалука. 
Тек на интензивно наваљивање овамошњих првака Смедеревска скупштина 
је крајем 1805. године одучила да се устанак прошири и на источну Србију, 
у чему је Црна Река имала значајну улогу. И кнез Милош је дуго оклевао (18 
година) са прикључењем Тимочке Крајине Србији. Коначно је Црна Река 
припојена 1833. године. Она је још неко време називана нахијом, а онда је 
конституисана као округ: Округ Црноречки.

У преосталом делу XIX века за њу су били фатални најпре српско-
турски ратови 1876–1878. године, нарочито први рат 1876, када је Црна Река, 
као и неки други делови источне Србије, тешко пострадала. Тимочка буна 
1883. године оставила је дубоког трага у народном памћењу, поготову њено 
гушење и краљева освета. Сви остали ратови који су задесили потом Србију, 
а било их је доста, такође су неповољно деловали, а њихова најпогубнија 
последица била је „бела куга“, која се најпре и најдубље јавила на овим стра-
нама. У источну Србију се ретко ко досељавао, она је била остављена да се 
развија природним прираштајем, а тога прираштаја је било све мање и мање, 
да га данас апсолутно нема. Као пример наводим: у једном испитиваном 
селу прошле године је умрло сто људи, а родило се једно дете.

Црноречка долина данас је административно подељена тако да је за-
падни део, који обухвата горњи и средњи ток Црне Реке, у саставу општине 
Бољевац, северни предели улазе у састав општине Бор, док источна села 
припадају Зајечару.

– 3 –



212 Jакша Динић

Етнички састав становништва је различит; југозападне делове 
насељавају Срби, а источне Власи, уз неколико српских села у централном 
делу и на истоку. Срби живе у „српским селима“, а Власи у „влашким сели-
ма“, мада има и мешовитих села (Луково, Мали Извор, Грљан). Срби говоре 
српским језиком, док су Власи билингвални, говоре матерњим, влашким го-
вором и српским језиком, поједини боље владају српским језиком од неких 
Срба.

У прикупљеној топонимији уочавају се нека изразита обележја. Прво, 
грађа је двојезична, тј. она је забележена на српском језику и влашком гово-
ру, друго, забележена је урбана топонимија и треће, записана је топонимија 
у настајању, тј. нова топонимија.

У српским селима топонимија је искључиво српска, а у влашким је и 
влашка и српска, тј. у влашким селима поједини топоними су бележени или 
на влашком говору или на српском језику, онако како су их информатори 
казивали. Није се тако често догађало да је неки географски објекат записан 
и на српском језику и на влашком говору; када је тога било онда је то, углав-
ном, у тексту назначено. Једино је код назива села у којима живе Власи, то 
јест код њихових етника и ктетика двојезичност била неопходна, јер је тако 
у употреби. Српски топоними писани су ћирилицом, а влашки абецедним 
писмом прилагођеном потребама банатских Румуна, пошто је унгурјански 
дијалекатски говор овамошњих Влаха најсличнији томе говору. Грађа је дата 
по селима (градовима) и уазбучена је без обзира на писмо. Сматрало се то 
целисходнијим него да је дата још одвојено и по писмима.

ПИСМО КОЈИМ СУ БЕЛЕЖЕНИ „ВЛАШКИ“ ТОПОНИМИ

Сло в а Из го в о р Прим е р и

А а а Abri, Avramońi, Arşiţa
Ă ă полугласник реда а Ărtan, Bălţ, Voìală
B b б Berberş, Burśi, Golubońi
C c к (испред a, ă, o, u, î
 и сугласника) Casă, Crou, Cracu, Clocoćis
 ч (испред e, i) Turciş, Ceşmìă, Ceda
D d д Drndă, Dosu Popi, Aì lu Bogdan
Đ đ ђ Đal, Grăđină, Balta Verđe
E e е Devesel, Śeret, Cotu al Mare
F f ф Faţa Mare, Fîntînă, Vîrf, Fufońi
G g г Gigă, Golubiţă, Ogaşu Caraguì
H h х Tîlva Hoşiľi, Lṷócu lu Mihailo
I i и Iľiìa, Miloşońi, Barzilońi

– 4 –
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Î î полугласник реда i Întrăveľ, Sîrbuleşći, Fîntîna
I ì j Iazu, Ioţońi, Poìană
   ì (подигнуто) слабо ј
 које се чује иза r  Vaľa Marìe, Sarparì

J j ж Jgìab, Rej, Aì lu Jikić
K k к (испред e, i) Keì, Ogaşu Kiriđesc, Junkeľ
L l л Lac, Livez, Miloìe, Polom
Ľ ľ љ Ľiľană, Raduľiţă, Vaľa Mare
M m м Macrîş, Mastacan, Omań, Flamîndă
N n н Nestorońi, Palćină, Ai lu Iancu,
Ń ń њ Tîlva Ńagră, Ńicuľeşći, Corńet
O o о Osoìnă, Ogaşu Vasi, Toroglańi
P p п Peşćeră, Pipońi, Pruńiş
R r р Ruźină, Crśiìoară, Larg, Periş
S s с Sac, Sátulă, Ursan, Ogaşu Prisacă
Ś ś меко ш (шј) Ogaşu Śerśel, Ogaşu Śinuśari
Ş ş ш Şćirbańi, Pìatra Roşîe, Omaniş
T t т Tîlvă, Corńetu lu Petcu, Boată
Ţ ţ ц Ţăpe, Ţuţurică, Ţînţa, Vraţ
Ć ć ћ (испред e, i) Ćesi, Slaćină, Maćeì, Ćeferìańi
Č č ч (испред a, o, u, î) Čaşońi, Čorbar, Turčiş
Ĝ ĝ џ Ĝodă, Ruĝină, Dronĝă
U u у Udilańi, Urvin, Ogaşu Lung,
Ṷ ṷ у мукло Balaşṷońi, Brancṷońi, Avramṷońi
V v в Viìa în Faţă, Vaľa Voìaľi, Prevaľe
Dz dz као s у тимочком
 говору Vaľa cu Mîndză
Ź ź меко ж (жј) Ruźină, Ruźina Strîmbă

У писању великих и малих слова код влашких вишечланих топонома-
стичких синтагми примењен је румунски правопис.

Већина грађе записана на српском језику акцентована је експираторним 
акцентом, графички представљеним као коса цртица нагнута удесно. Само 
су топоними три српска села (Кривог Вира, Јабланице и Лукова) забележени 
са косовско-ресавском акцентуацијом. То акцентовање је на основу тонских 
снимака извршио проф. Борко Мирковић. Влашка топонимија је акцентована 
графичким знаком који важи за експираторни акценат. Консултант и лектор 
за влашки говор био је др Славољуб Гацовић. Обојици се топло захваљујем.

Треба да се нагласи да постоје типске разлике између српских и влашких 
села. Српска су села збијеног типа, влашка су села, углавном, разуђена. Она 
по правилу имају центар села, више заселака и велики број појединачних 
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кућа, расутих по целом сеоском атару. Махале и засеоци се већином називају 
по породицама које у њима живе. Тако смо добили топониме антропонимског 
порекла.

Пошто не улазимо у етимолошке дискусије нисмо ни правили ста ти-
стику која је топонимија у влашким селима бројнија, влашка или српска, 
али се уочава да је у појединим селима, која су ближа градским центрима, 
српска топонимија доминантнија, у некима, као у Грљану (5 km од Зајечара), 
забележено је свега неколико влашких топонима. Има, мада ретко, случајева 
да се вишечлани топоними састоје и од српских и од влашких речи, као у 
примерима: Fîntîna Craľiţe Nataliìe (Николичево), Voìničca Ceşmìa în Baltă 
(Прлита) и сл.

Улазак у градове донео је нову врсту топонимије: називе улица, тргова, 
јавних установа, значајних предузећа, истакнутих архитектонских објеката, 
фирми, хотела, споменика итд.

Са технолошким и техничким напретком настају нови топоними: 
Пруга, Аутопут, Далековод, Аеродром, Топионица, Флотација, Сепарација 
итд. Неки нови топоними су се одмах одомаћили, иако су објекти од којих су 
настали били краткотрајни. На пример, Белгијска пруга, од Вршке чуке до 
Радујевца на Дунаву, била је изграђена крајем XIX а уклоњена већ почетком 
XX века, али је назив Белгиска пруга остао у употреби све до данас, сто 
година после њеног нестанка, и односи се на остатке њене трасе или правце 
којима је пролазила.

Првобитна замисао је била да се прикупи топонимија сaмо из слива Црне 
реке, али се показало да би било умесно извршити извесно територијално 
проширење према југу, према северу и према истоку, отићи мало и изван 
територије самога слива, како би била сабрана топонимија са целог подручја 
некадашње средњовековне жупе, касније нахије Црна Река, односно Црно-
речког округа. Проширени захват према југу подразумевао је прикупљање 
топонимије у селима Рујишту и Бачевици, а потом Лубници, Шљивару и 
Грљану. Рујиште не припада овом сливу, оно је са оне стране Ртња, његове 
воде иду у Моравицу. Бачевица је такође изван овога слива, њене се воде 
сливају у Бели Тимок. Оба села су у саставу бољевачке општине, централне 
административне јединице овога краја. Да ова села нису обухваћена, остала 
би као две оазе чија топонимија није забележена, пошто су већ раније, јужно 
одатле, прикупљени топоними у Сокобањској котлини, затим у западном
делу књажевачке територије, као и сливу Грлишке реке.1 Иста је ситуација 
са Лубницом, Шљиваром и Грљаном. Проширење према северу односи се 
на обухватање топонимије града Бора и његових села: Кривеља, Слатине, 

1 В. Вукадиновић, Топонимија Сокобањске котлине, Ономатолошки прилози XI; 
Ј. Динић, Топонимија слива Грлишке реке ОП XVIII; Ј. Динић, Топонимија западног дела 
књажевачке територије (рукопис).
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Оштреља, Бучја и Луке, као и зајечарског Николичева. Ова је територија, 
такође, некада била у саставу Црноречке нахије, односно Црноречког окру-
га. Како су и Велики Извор и Прлита, који се налазе источно од Тимока, исто 
тако припадали Црној Реци, то смо прикупили и њихову топонимију. На овај 
начин, уз наше раније радове (Топонимија слива Грлишке реке и Ономастика 
Косовљанских села у околини Зајечара) обухваћена је топонимија целокупне 
средњовековне административне области Црне Реке. Као што смо напред 
проширујући територију према југу обухватили села Рујиште и Бачевицу, 
која припадају другим сливовима, али општини Бољевац, тако смо, скоро из 
истих разлога, начинили још један искорак према северу обухватајући атаре 
села Горњана и Танде, чије воде одлазе у Дунав, преко Поречке реке, али 
која припадају борској општини. На овај начин прикупљена је топонимија са 
целе територије општине Бор. И поред тога мoра се нагласити да се овде не 
налази топонимија двају села из централног и једног села из североисточног 
дела области (Сумраковац, Звездан и Доња Бела Река), јер је она забележена 
у моме раду Ономастика косовљанских села у околини Зајечара.

Са целог простора је грађа сакупљена из 33 села и 3 града и то: Баче-
вица, Боговина, Бољевац (град), Бор (град), Брестовац, Бучје, Валакоње, Ве-
лики Извор, Гамзиград, Горњане, Грљан, Добро Поље, Добрујевац, Зајечар 
(град), Злот, Илино, Јабланица, Кривељ, Криви Вир, Лубница, Лука, Луково, 
Мали Извор, Метовница, Мирово, Николичево, Оснић, Оштрељ, Подгорац, 
Прлита, Рујиште, Савинац, Слатина, Танда, Шарбановац и Шљивар. Укупно 
је забележено близу 10.500 топономастичких јединица.

Грађу сам записивао од 2008. до 2011. године. По природи ствари се 
разуме да сам највише подaтака забележио од месног становништва, али 
сам их скидао и са војних карата,2 исписивао из докумената катастарских 
управа у Бољевцу, Бору и Зајечару, прелиставао сам, по броју скромну, ли-
тературу у којој су се могли наћи топономастички подаци, пратио сам резул-
тате географских истраживања Младих истраживача Бора, уживао у лепим 
репортажама и фотографијама које је са својих планинарских експедиција 
по источној Србији слала у јавност планинарски водич и новинар Гордана 
Атанасијевић, међутим, многа места која овде наводим, позната су ми из 
аутопсије. Годинама, боље речено деценијама сам риболовио по овдашњим 
речицама и брзим планинским потоцима, мамећи на удицу црвенопегу по-
точну пастрмку. Као помоћник начелника артиљерије Тимочке дивизијске 
области (у резерви), на вишегодишњим маневрима које смо у овом крају из-
водили, после рада на штапским мапама и плановима, прелазио сам брда и 
долове обилазећи ватрене положаје и артиљеријске осматрачнице одакле 

2 Војна карта Тимочке крајине, размера 1:100.000 (без натписа и без ознака на мар-
гинама; свакако је део неке веће целине); Ђенерлштабна карта Краљевине Србије, размера 
1;75.000, Београд 1894; Карта региона Зајечар, размера 1:350.000, Београд 1980.
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сам кроз артиљеријске дурбине велике моћи увеличавања гледао планинске 
врхове и била за које ми се чинило да их могу дохватити руком. Планинарио 
сам по висовима, висоравнима, непрегледним пашњацима и најлепшим ли-
вадама – од оне на планини Столу нисам видео лепшу, од оне на Брезовици – 
већу. Поглед са Ртња допире до модрих магли Мајевице, равница Семберије 
и Мачве, и сјајног блеска Дрине на њеном ушћу у Саву, на једној страни, и 
сунчевог одсјаја са Дунава код Видина, на другој. Над Ртњем је небо неиз-
мерно плаво. Човек се осећа као птица. При силаску га обузме нека сета што 
му је отаџбина тако мала да се може сагледати са виса једне осредње плани-
не (1.570 m). Својевремено сам из знатижеље силазио у вртаче, крашке јаме, 
улазио у пећине и рударске поткопе, спуштао се у дубоке хоризонте Борског 
рудника. Зидови хоризоната светлуцају као стене у оном руском филму који 
се звао „Камени цвет.“ То ми је помогло да делимично упознам и подземну 
топонимију, коју овде, такође, износим.

На крају, не смем пропустити прилику да изразим посебну захвалност 
Одбору за ономастику Српске академије наука и уметности што ми је по-
верио овај задатак и омогућио финансијска средства да га изведем. И поред 
свега, без моралне подршке коју сам добијао од чланова Одбора, посебно 
академика Александра Ломе и академика Слбодана Реметића, тешко да би 
овај посао био приведен крају, и због тога сам њихов захвални дужник.
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II. Г РАЂА

БАЧЕВИЦА

Бачевица // Baśeviţa

Етник: Бачевчанин, Бачевчанка // Baśevìan, Baśevìană.
Ктетик: бачевички // baśeviśesc.
Бачевица је село у бољевачкој општини. Oд општинског средишта 

удаљена је десетак километара на југоисток. Лежи на Бачевичкој реци, 
десној притоци Врбовачке реке, чије воде одлазе у Бели Тимок. Сеоски атар 
је брдовит и велик је 2.091 ha. Спомиње се у XVI веку као село Бачица са 6 
породица. Према попису из 2002. године у 136 домаћинстава живело је 409 
становника просечне старости од 50 година. За последњих нешто више од 
пола века број становника кретао се овако: године 1948. 1.063 становника. 
1953. 999, 1961. 925, 1971. 845, 1981. 739, 1991. 623 и 2002. 409. Становници 
се баве пољопривредом и сточарством. Говоре српским и влашким језиком. У 
селу ради четвороразредна основа школа (основана 1894. год.) са тридесетак 
ученика. Старије разреде ђаци похађају у Бољевцу. Негују фолклорне игре. 
Културно-уметничко друштво „Бачевица“ однело је победу на „Сабору 
игара“ у Слатини 2010. године. Село нема цркве ни црквишта. Суседна 
места су Ласово, Леновац, Врбовац, Добрујевац и Добро Поље.

Аdamṷońi, део села у коме живи претежно породица Адамовића.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Бачевици.
Árśiţă, неплодно, каменито земљиште, челопек.

Баносавица, речица, десна притока Врбовачке реке.
Банско брдо, обрадиво змљиште и шума.
Бачевичка река, река која протиче кроз село, потпритока Белог Ти-

мока.
Бачевичко поље, обрадиво земљиште на заравни, према селу Врбовцу.
Баште, место поред речице где се саде баште.
Băşćaua lu Rakită, башта извесне баба Раките.
Braniśća lu Iancu, забран, храстова шума.
Буличино поље, обрадиво земљиште, пашњаци и шума.
Bunarìu Sátuluì, бунар са којега је раније већи део села захватао воду.

Vaľa Mare, в. Бачевичка река, саставница Леновачке реке.
Vaľa Strîmbă, поток, притока Бачевичке реке.
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Велики Орешац, обрадиво земљиште северозападно од села.
Vizuriń, поље јужно од села.
Визурински поток, в. Ogaşu Vizuriń.
Viìa Batrînă, oбрадива земља, пашњаци (раније виногради).
Виногради, некадашњи виногради на јужној страни Љиљекара.
Високи брег, в. Високо брдо.
Високо брдо, брдо (429 m) под шумама и њивама, источно од села.

Горње брдо, пашњаци, ливаде и разноврсна шума.
Горње обложине, напуштено, у коров и трње зарасло, земљиште.
Горњи Љиљекар, обрадиво земљиште, пашњаци и шума.
Goruń, усамљено храстово дрво у пољу под којим су пландовале овце.
Goruńiş, храстова шума.
Grăđina Prunuluì lu Moşu Slavoľub, шљивак у селу.
Gruìońi, део села у коме живи претежно породица Грујића.

Dă supra dă Sát, шумовито брдо.
Dîn Colo dă Ogaş, обрадиво земљиште.
Доње брдо, обрадиво земљиште и шума.
Доњи Љиљекар, обрадиво земљиште и ливаде.
Drumu pеntru Buľoţ, пут који преко Одеја води за магистрални пут 

Књажевац–Бољевац, одакле се онда стиже у Бољевац.
Drumu pеntru Vrboţ, пут преко Обложине и Селишта за село Врбовац; 

насут, а недовршен.

Đalu, брдо под обрадивим земљиштем, према селу Ласову.
Đalu Viìilor, брдо које је некада било под виноградима.
Đalu Dreptuluì, ливаде, пашњаци.
Đalu Mic, шумовито брдо више села.
Đalu Mîndruluì, шумовито брдо.
Đîn Vaľe dă Casă, башта, повртњак.
Đîn Vaľe dă Muară, разљевиште.

Живковића поље, обрадиво земљиште на левој страни горњег тока 
Бачевичке реке.

Zapisc, велико дрво у пољу око којега су одржаване сеоске празничне 
свечаности.

Змијин поток, десна притока Бачевичке реке.

Işcoală, четвороразредна основна школа, у центру села.
În Coviì, велика кривина преко Одеја, на путу за село.
Întră Iejeviţa, шума и суви поток.
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Iejeviţă, шумовита планина која је сматрана центром старе металургије 
у овом крају. У суседном Букову је постојао рудник гвожђа, а овде су, могуће 
је, биле топионице.

Iejeviţa Mare, шумовита планина. Има трагова старе металургије.
Iejeviţa Mică, шумовита планина, нижа од Велике Јежевице.

Catavrľă, брдо (390 m) које је са три стране шумовито, а на источној 
су њиве.

Катаврљски поток, десна потпритока Бачевичке реке.
Cîmpu supt Sát, њиве ниже села, низ Бачевичку реку.
Ковиловица, шума ниже села. Има трагова старог рударења.
Coľiba lu Zoran, колиба Зорана Пауновића и околно земљиште.
Coľiba lu Mośu Iľiìa, колиба и околно земљиште у једној долиници, 

према селу Врбовцу.
Coricuvă în Lṷócu, њива са дивљом јабуком.
Cornul Árśuluì, обрадиво земљиште, бивши виногради.
Cracu Nalt, брдо под разноврсном шумом и пашњацима.
Lazarońi, део села у коме живи претежно породица Лазаревића.
Lac, мочварно земљиште и ливаде.
Ласовски дел, брдо под њивама према селу Ласову.
Lunca, ливада поред речице.
Lunca Mare, ливада у речној кривини.
Lṷócu a Vişi, засад вишања, вишњар.
Lṷócu dîn Đal đe Muorminţ, обрадиво земљиште.
Lṷócu cu Mìer, воћњак.
Lṷócu lu Blagoìe, обрадива земља у брдовитом пределу.
Lṷócu lu Desimir, њива у страни.
Luócu lu Gìorgìe, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Miroľub, њива под вишегодишњом детелином.
Lṷócu lu Ńeboìşa, њива под кукурузом, ове године.
Lṷócu pe Marĝina a Drumuluì, ораница.
Ľivada dă Jos, ливада у подножју брда.
Ľivada dă Sus, ливада ниже шуме.
Ľivada lu Ńicola, ливада.
Ľivada Lung, ливада, пашњак, у вишим пределима шума.

Љиљекар, обрадиво земљиште и шума северозападно од села.

Мечији вр, шумовити вис.
Миљин поток, притока Катаврљског потока.
Миљков поток, притока Бачевичке реке.
Miriśće, обрадиво земљиште.
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Monumentu, в. Споменик.
Mṷára a lu Toza, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára Cocańeştilor, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára Racońeştilor, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára Toşoluì, некадашња воденица и околно земљиште.
Munće, шумовито брдо више села.
Muorminţ, сеоско гробље.

Nicalişće, поток (у Леновцу познат као Некалица).
Noroì, ливада у коју је река нанела муљ.

Обложине, в. Оbľiz (1).
Obľiz, 1. поље северно од села; 2. заселак.
Ogaşu Vizuriń, десна притока Планинског потока.
Ogaşu Álbuluì, поток, пашњак, ливада.
Ogaşu Jivković, притока Бачевичке реке.
Ogaşu lu Vană, потпритока Бачевичке реке.
Odeì, њиве и шума поред пута за Бољевац.
Одејска река, речица.
Ореј, њиве западно од села.
Орешац, обрадиво земљиште и пашњаци.
Орешевачки поток, поток.
Oрлов поток, притока Бачевичке реке.
Orlovă, обрадиво земљиште и ливаде.
Орлово брдо, обрадиво земљиште, шума.
Орлово поље, в. Orlóvă.

Pădurìa a Bătrînă, храстова шума.
Pađina, шума, обрадиво земљиште и један безимени поток.
Pađina lu Adam, шумовита долина.
Pađina Largă, обрадиво земљиште.
Pađini Verzi, ливаде, шуме, пашњаци.
Pauńeşći, део села у коме живи породица Пауновића.
Pe Mărĝina Ogaşuluì, баште, повртњаци.
Pimńiţă, некадашње пивнице у подручју Винограда.
Pìară Uscată, усамљена сува крушка и њива у којој се она налази.
Планински поток, поток који извире јужно од села, а у самом селу се 

улива у Бачевичку реку, са десне стране.
Podu pеntru Baśeviţa, мост преко реке Арнауте на путу за село Баче вицу.
Poćìaca Sátuluì, стаза која води до Илијине колибе.
Прека њива, пашњак, ливаде, трње.
Precatură, газ на Бачевичкој реци, кад се пође за Врбовац.
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Пумпа, бензинска пумпа у селу, која данас не ради.
Punćă, брвно преко Бачевичке реке.

Ruźina dă Sús, пашњак.
Рујак, шума, обрадиво земљиште, пашњаци.

Săľişćă, в. Селиште.
Salćină, врбак поред речице.
Sat, село, центар села.
Селиште, обрадиво земљиште на левој страни Бачевичке реке, ка селу 

Врбовцу, на коме се некада налазило село.
Симоновић, месна пилана за резање грађе.
Споменик, споменик изгинулим војницима у балканским и Првом 

светском рату.
Старчев брег, шума, поље.
Strîńac, вис под шумом.
Субашин кладанац, извор према селу Ласову.
Supt Drum, ливада под детелином.

Trailońi, део села у коме живи породица Траиловића.
Тресибаба, шума у изворишном току Планинског потока.
Турски кладанац, некадашњи кладенац који су, према предању, зат-

рпали Турци дебелим свињама, пошто им је плавио имања.
Турски пут, пут према селу Ласову за који се сматра да су га изградили 

Турци.

Utrină, пашњак.

Fađet în Iejeviţă, букова шума.
Fîntîna Adînculuì, извор.
Fîntîna Aìduculuì, извор у шуми.
Fîntîna la Vizuriń, извор Визуринског потока.
Fîntîna Cаtаvrľi, извор у шуми Катаврљ.
Fîntîna în Tresibabă, извор.
Fîntîna Sátuluì, чесма у центру села, до школе.
Fîntîna supt Salcă, извор и после тога кратак поточић.
Floran, багремова шумица у страни.

Ţentru, центар села; где су школа, продавница и бивша бензинска пумпа.

Чолаков кладaнац, извор.
Чолаково брдо, шума западно од села.

Śṷaca a Bătrînă, шума.
Śṷaca a Nouă, обрадиво земљиште и пашњаци.
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Школа, в. Iscoаla.
Шумлатица, шумовито брдо.

БОГОВИНА

Боговина // Bogovină

Етник: Боговинац, Боговинка // Bogovìan, Bogovìană
Ктетик: боговински // bogovińesc?

Боговина је село у општини Бољевац. Лежи на левој страни Црног 
Тимока, испод планине Малиника. Половином XV века са својих тридесет 
домаћинстава била је највеће село у Црној Реци. У XVI веку била је још већа 
(34 домаћинства), али испред ње је искочио Аснич са 39 домова. Боговину 
чине два насељена места: Село Боговина и Насеље Боговина. Насеље Бого-
вина је у ствари колонија изграђена после Другог светског рата за становање 
рударских радника и њихових породица. Боговина је позната по руднику 
мрког угља и по Боговинској пећини, једној од најлепших у Србији. По попи-
су из 2002. године у Боговини је живело 1.367 становника просечне старости 
42,9 год. У последњих нешто више од пола века број становника кретао се 
овако: године 1948. 1.753 становника; 1953. 2.001; 1961. 2.444; 1971. 2.086; 
1981. 1.810; 1991. 1.611 и 2002. 1.368 становника. Рудник је привукао доста 
радника са стране тако да је етнички састав становништва крајње мешовит. 
Село има четвороразредну основну школу основану 1894. године. Касније 
је прерасла у осмогодишњу школу, али је сада опет сведена на четворораз-
редну, тако да старије разреде деца уче у осмогодишњој школи у Подгорцу. 
Суседна места су Подгорац, Јабланица, Мали Извор и Валакоње.

Рудник мрког угља Боговина налази се у самом селу. Наслаге угља 
констатоване су крајем XIX века. Експлоатација је започела 1903. године. 
Током рада угаљ је вађен из једанаест јама. Експлоатација је била подземна 
при чему су примењиване разне методе, од ручног откопавања килавицом 
до увођења комбајна са чеоним обарањем рудне масе. Генерално гледано 
базен је био подељен на два сектора: Западно поље, у коме је експлоатација 
стала раније и Источно поље у коме рудник малаксава. Цветно доба било 
је седамдесетих и почетком осамдесетих година XX века, када је просечно 
годишње ископавано око 200.000 тона мрког угља. Рачуна се да је Боговина 
дала укупно 7.000.000 тона угља. Радило је преко три стотине запослених. 
Рудник је најпре био у власништву породице Савић, али је 1946. године на-
ционализован.

A lu Baluţă, део села који настањује претежно породица Балуцића.
А lu Bibă, део села који настањује претежно породица Бибића.
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A lu Bosioc, махала у којој живи претежно породица Босиоковића.
A lu Budă, део села који настањује претежно породица Будића.
A lu Gigă, део села који настањује првенствено породица Гигињеровића.
A lu Golubiţă, део села у коме живи претежно породица Голубовића.
А lu Nicóară, део села у коме живи претежно породица Никорића.
A lu Nuìcă, део села у коме живи претежно породица Нујкића.
A lu Raduľiţă, део села у коме живи претежно породица Радуљицића.
A lu Raduţă, део села у коме живи претежно породица Радуцића.
A lu Simică, део села у коме живи претежно породица Симикића.
A lu Stańică, део села у коме живи претежно породица Станикића.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Боговини.
Anini dîn Colo Rîu, јове на десној обали Боговинске реке.
Ápă Curgătoare, изворчић који никада не пресушује.
Ápă Ńagră, црна вода у доњем току Боговинске реке, настала испирањем 

угља из рудника Боговина.
Ápă Rîstosită, растоке на Тимоку ниже Боговинског моста.
Ápă Scundă, плитка вода, плићак на Тимоку изнад моста.
Ápă-Ntuarsă, вир у Тимоку у коме се врти вода.
Аprinsură în Paduri, део шуме који је био захваћен пожаром.

Balaban, део села у коме живи породица Балабановића, али су тренут-
но у Америци.

Balaśică, део села који настањује претежно породица Баџића.
Balaśońi, махала у којој живи породица Балашевића.
Bălta Ńagră, површинска улегнућа, у напуштеном делу рудног поља, 

настала спуштањем тла. Када се испуне водом (ту баш пролази Боговинска 
река, која се често излива) изгледају као црна језера.

Бели брег, брдо на левој обали Црног Тимока, шума, њиве.
Бензинска пумпа, бензинска пумпа поред пута за Рудник, али данас 

не ради.
Berkeńeśi, део села који настањује претежно породица Беркењечевића.
Bîltoacă, баруштина, мочварно земљиште.
Blagoìońi, део села у коме живи породица Благојевића.
Богданов поток, лева притока Радованске реке.
Боговина, 1. насеље у општини Бољевац. Боговина се састоји из два 

насеља: Боговина Село и Боговина Насеље, које се другачије зове Колонија; 
2. рудник мрког угља; 3. в. Боговинска река.

Боговина Насеље / Колонија, рударска колонија угљеног рудника 
Боговина.

Боговина Село, старо сеоско насеље Боговине, које се спомиње још 
у турским пописима XV и XVI века, једно време највеће село у Црној Реци.
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Боговинска пећина, најдужа пећина у Србији (преко 7.000 m).
Боговинска река / Боговина, река, лева притока Црног Tимока.
Боговински камен, вертикалне стене Боговинског крша, које се над-

носе над Боговинску реку.
Боговински крш, стеновито подручје на левој обали Боговинске реке.
Боговинско поље, благо заталасано поље под ораницама, северно од 

села.
Бојино брдо, шума.
Брезовица, 1. планинска висораван под ливадама, окружена шумом; 2. 

в. Брезовичка река.
Брезовичка река / Брезовица, река која тече брезовачком висоравни и 

на крају понире да би потом изашла из једне пећине под именом Радованска 
река.

Broaşte, мочварно подручје са више извора и поточића.
Буљески кладенац, извор и поточић, десна притока Ваља саке.
Bunańi, део села који настањује претежно породица Бунановића.
Bunarìu Sátuluì, стари бунар са којега се раније село снабдевало водом.

Vaľa Bogovină, в. Боговинска река.
Vaľa Cîmpuluì, њиве, ливаде.
Vaľa Ciungiìi, њиве, врбаци.
Vaľa Mare, лева притока Боговинске реке.
Vaľa Mică, десна притока Vaľa Mare леве притоке Боговинске реке.
Vaľa Plopilor, топољак поред Црног Тимока.
Vaľa Poìeńi, Појењска река, десна притока Вејске реке.
Vaľa Sacă, лева притока Црног Тимока, бујичава је (ваља камење), а 

лети пресушује.
Vaľa Săľśi, врбак поред реке.
Vaľa Fundată, речица која нестаје у вртачи.
Vărzariìе, место поред Тимока где се сади купус, који се залева помоћу 

долапа.
Велике рудине, брдо под шумом и пашњацима.
Vinic, некадашњи виногради.
Вир код Ушћа, један од најдубљих вирова на Црном Тимоку, налази се 

одмах изнад ушћа Боговинске реке у Тимок.
Високи канал, горња етажа Боговинске пећине.
Vîrfu Verđe, вис (956 m) под шумом.
Vîrfu lu Iľiìa, вис (1.038 m) под шумом.
Voìińescu, крај села у коме живи породица Војиновића.
Врелски поток, лева притока Радованске реке.
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Гајине млаке, велика вртача окружена шумом у коју понире неколико 
потока, по западном ободу кршевита.

Giľańi, махала у којој живи породица Гилића.
Главни канал, средња етажа Боговинске пећине.
Горњи долап, долап на Црном Тимоку за наводњавање баште.
Грабовац, 1. поље источно од села, шума, ливаде, њиве; 2. в. Грабовач-

ка река.
Грабовачка река / Грабовац, лева притока Боговине.
Grăđina lu Ľiľana, башта, повртњак.
Grăđina cu Fluorì, лепа башта цвећа испред једне усамљене куће, у 

дворишту.
Гребен, каменити и кршевити венац.
Грниште, шумa.
Groapa Cărbonarilor, једна од бивших рударских јама у Западном 

пољу, код Боговине.

Дворана киклопа, једна дворана у Боговинској пећини.
Dîlbocă, махала у којој живи претежно породица Длбокића.
Добра вода, поток, притока Брезовице.
Dobrańi, део села који настањује породица Добрановића.
Доњи долап, долап на Црном Тимоку, за наводњавање баште и куку-

руза.
Dosu Bogovińeì, ливаде, пашњци, шума.
Dosu Ţucloì, шума на северној страни једног брда.
Drugarin, део села који настањује породица Другариновића.
Dungă Laculuì, ливада, трска, шума.

Đalu Feregi, брдо у чијем северном подножју буја папрат.

Железничка станица Боговина, руиниране зграде некадашње желез-
ничке станице на прузи Зајечар–Параћин.

Живо блато, блато на ушћу Боговинске реке у Тимок у које кад упад-
неш тешко се без нечије помоћи можеш извући (потписани је имао то ис-
куство).

Jidă, речица, десна притока Радованске реке.
Jurcońi, део села који претежно насељава породица Журкића.

Zagańi, део села у коме живи претежно породица Загановића.
Zastrańi, део села у коме живи претежно породица Застрановића.
Здравков поток, поток који иде са Здравковог виса.
Зечи трн, шипраг поред Тимока.
Змијарник, камењар окренут југу, горе у планини.
Zorzońi, део села у коме живи претежно породица Зорзоновића.
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Извор, извор, ливаде, шума.
Индустријска железница, унутрашња железница рудника Боговина.
Întra Casilor, плац, башта.
Iаzu, јаз на Црном Тимоку који је обезбеђивао воду за воденицу која је 

испод Боговинског моста.
Iazu Timoculuì, в. Iazu.
Iancuţońi, махала у којој живи породица Јанкуцићa.

Јаруга, канал који је спроводио воду од Јаза до воденице испод Бого-
винског моста.

Језерца, велике и дубоке јаме поред Тимока испуњене водом, као оста-
ци негдашње шљункаре.

Казани, изворишни предео Ваља саке, шума.
Căńăpişte, извор поред мале равнице.
Карпинов поток, потпритока Радованске реке.
Casă a Bătrînă, стара усамљена кућа, склона паду.
Catina în Vaľa Bogovină, шибље пасјаковине у доњем току Боговинске 

реке, око ушћа.
Kerańi, део села у коме живи претежно породица Керановића.
Cîmpu Bozi, површине око напуштене железничке станице обрасле 

бурјаном.
Cîmpu Larg, обрадиво земљиште.
Cîmpu Mare, њиве, ливаде.
Cîmpu Florilorì, напуштено земљиште.
Coľibă Álbă, колиба у пољу окречена бело.
Coľibă a lu Pătru a lu Voìin, колиба и околно земљиште.
Колонија, в. Насеље Боговина.
Концертна дворана, једна дворана у Боговинској пећини.
Копривно брдо, шумовито брдо.
Corńet, купасто брдо под шумом, југозападно од села.
Косица, шумовито брдо у пределу Брезовице.
Cracu Dobran, брдо под шумом и пашњацима на левој обали Црног 

Тимока.
Cracu Ianoş, подручје под шумом, изворима и потоцима.
Cracu Cîrtiţă, шума, ливаде, њиве.
Cracu Śocîltan, брдо под шумом, са висовима од 902, 947 и 963 m.
Кривајница, пространо и беспутно подручје под шумом.
Кривајнички поток, лева притока Средње реке л. Радованске реке.
Кривовирски Тимок, река Црни Тимок.
Crouan, крашка јама у Боговинском кршу.
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Cucuìovă, брдо у углу између леве обале Црног Тимока и леве обале 
Ваља саке.

Курјаково брдо, узвишење под пашњацима и шумама.

Lacu lu Ianoş, влажне ливаде у доњем току Ogaşu Ianoş.
Lacu Lung, мочварне ливаде поред Тимока.
Lacu Mare, ливаде на левој страни Боговинске реке, више села.
Lacu Mic, подводна ливада на којој расте трава раставић.
Lapadat, махала у којој живи породица Лападатовића.
Ľivada a lu Miroslav, ливада у Брезовици.
Ľivada Luţernă, ливада под детелином, луцерком.
Lîngă Drum, пут Зајечар–Параћин.
Луг, благо нагнуто земљиште под њивама и шумама.
Lunca, равница поред Црног Тимока.
Lunca dă Jos, ливада.
Lunca dă Sus, ливада.
Luócu lu Drаgan, њива.
Luócu lu Crsta, њива.
Luócu lu Lapadatović, обрадиво земљиште.
Luócu lu Ľuba, њива под житом.
Luócu lu Pera Voìinović, обрадиво земљиште.
Luócu lu Svetislav, ораћа земља.
Luócu lu Steva, њива.
Luócu Lung, дугачка, а уска њива, поред Тимока.
Lṷócu Prunuluì, шљивак.
Luócu supt Faţa Voìeľi, њива у левој кривини Црног Тимока, ниже за-

сеока.

Мало ланиште, њива на којој је, вероватно, некада сејан лан.
Maricańi, део села у коме живи претежно породица Марикановића.
Markiś, поток, лева притока Радованске реке.
Мартинов кладенац, извор Мартиновог потока.
Мартинов поток, десна притока Ваља саке.
Мацин поток, лева притока Брезовице.
Meìescu, део села у коме живи претежно породица Мејесковића.
Mitroľ, поток, десна притока Боговине.
Mìara Bătrînă, једна јабука у пољу, која се скоро осушила.
Мост преко Боговинске реке, мост преко Боговинске реке на бившој 

прузи Зајечар–Параћин.
Mṷára la Gorneč, воденица и околни предео.
Mṷára lu Pau Prvu, воденица и околни предео.
Mṷára lu Firońi, воденица поточара и околни предео.
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Mṷára Mare, воденица и околни предео.
Muаră Mişì, пoток, лева притока Боговине.
Muorminţ, гробље које се налази између села Боговине и Колоније.

Насеље Боговина, рударска колонија у Боговини.

Nicoară, део села који насељава породица Несторовића.
Nuìkeşće, махала у којој живи породица Нујкића.

Ogaşu Blidaruluì, поток у планини.
Ogaşu Boìi, поточић, лева притока Мuara Miśi.
Ogaşu Broаşteì, притока Боговине.
Оgaşu Dumitri, притока Боговинске реке.
Ogaşu Ianoş, десна притока Боговине.
Оgaşu Cărbunarilor, поточић, притока Боговинске реке.
Ogaşu lu Pătru, поток.
Ogaşu Lusor, притока Појењске реке.
Ogaşu Martin, в. Мартинов поток.
Ogaşu Мiţaiìu, поток.
Ogaşu Otaruluì, поток горе у планини који чини границу према под-

горачком атару.
Окапине, плитка удубљења у вертикалној стени у која се склањају па-

стири од кише.
Ocna Cărbuneluì, рудник угља „Боговина“.
Ocrśìala, махала у којој живи породица Окрчаловића.
Omańiś, поток, десна притока Радованске реке; шума, извори.
Orsovańi, део села у коме живи породица Орсовановића.

Падина Кинеза, шумовит предео са вртачама.
Pădurìa Alunuluì, лескова шума, лештак.
Pădurìa Mare, шумско пространство горе у планини.
Pađina Largă, падина окренута југу, са више извора и безимених по-

тока.
Pađina Ulmuluì, долина у којој расту брестови.
Паљевине, шума горела у пожару.
Paşuńe, пашњак.
Pe Marĝina Drumuluì, низ кућа поред пута који води за Рудник.
Pe Marĝina Ogaşuluì, башта где се сади купус.
Перина кућа, прилично усамљена кућа Пере Војиновића, испод пута 

за Рудник.
Periş, брдо под ливадама, пашњацима и шумама.
Petrecatură, газ на воденичној јарузи више железничке станице и 

појило за стоку.

– 20 –



229Топоними Црноречја

Пећина, 1. скраћени назив за: Боговинска пећина; 2. заселак према Бо-
го винској пећини.

Peśćeră, в. Пећина (1).
Пилана, радионица за резање грађе и производњу ћумура.
Pìatra Álbă, стена беле боје у кањону Боговинске реке.
Pìatra Ascuţît ca Ácu, једна шиљата стена у кањону Боговинске реке.
Pìatra Mare, стена у долини Боговинске реке.
Podu Timoculuì, мост на Црном Тимоку код скретања са главног пута 

за Боговину.
Poìana a Lungă, пољана на висоравни западно од села.
Poìana Cornetuluì, површина обрасла дреном, дрењак.
Poìana Spinuluì, напуштено земљиште зарасло у трње.
Poìeńi, пространство под ливадама, пашњацима и шумарцима, кроз 

које протиче Појењска река.
Појењска река, десна притока Вејске реке, десне притоке Vaľa dă Mi-

jloc.
Појењски поток, лева притока Брезовице.
Поломска река, десна притока реке Брезовице.
Poìana Lupuluì, брдо под пашњацима, ливадама и шумом.
Појило, појило на Тимоку на коме Тозина фамилија поји стоку.
Posesie lu Raduľiţă, имање Јована Радуљицића, наставника подгорач-

ког и зајечарског.
Potocu, речица.
Преданов поток, лева притока Радованске реке.
Prjaľită, шума, ливаде.
Пруга, остаци трасе некадашње железничке пруге Зајечар–Параћин.
Punte, мост на Црном Тимоку код скретања за Боговину.
Punće, железнички мостић преко Јаруге.
Пут Брестовачка Бања – Бољевац, стари пут који од Брестовачке 

Бање преко Злота, Подгорца, Боговине и Валакоња води у Бољевац.
Putoìeşće, део села у коме живи породица Путојић.

Радованска река, лева притока Црног Тимока.
Radońi, део села у коме живи претежно породица Радоњића.
Raìońi, део села у коме живи претежно породица Рајоњића.
Репушарски поток, десна притока Радованске реке.
Рогоз, 1. поље, њиве, шуме; 2. заселак.
Ruvina Strîmbă, камен и голи крш.
Рударска дворана, дворана у Боговинској пећини.
Рудник, угљени рудник Боговина (данас ради смањеним капацитетом).
Рудник Светог Саве, раније име данашњег рудника Боговина.
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Ruźină, шумовито брдо западно од села Боговине.
Ruźina Gruìescu, шуме и вртаче.
Ruźina Strîmbă, десна страна кањона реке Боговине.
Saparì, шуме, ливаде, крш.
Село Боговина, село у општини Бољевaц.
Sîrbońi, део села у коме живи претежно породица Србуловића.
Скрајња река, лева притока Радованске реке.
Stancuľi, део села у коме живи претежно породица Станкулића.
Stancuţońi, део села у коме живи претежно породица Станковића.
Станчелов поток, десна притока Средње реке л. Радованске реке.
Стари виногради, некадашњи виногради, северозападно од села.
Strajă, каменити венац који се наставља на Ружину стрнбу.
Strîńac, шуме и пашњаци.
Струга, шума, ливаде.
Şćubiìu lu Pătru, извор.
Supt Muorminţ, поље, њиве.

Tîlva Boìi, шумовито, купасто брдо у левом међуречју реке Боговине и 
речице Моaра Миши.

Tîlva Burdeľ, брдо, шума.
Tîlva Juri, купасто брдо под шумом, у великој кривини Боговинске 

реке.
Tîlva Laculuì, шумовито и кршевито брдо, западно од села.
Tîlva Stancuľi, узвишење, шума.
Tîlva Naltă, планина под шумом (1.054 m).
Tîlva Ćefriìană, брдо на левој обали Ваља саке, под шумом и 

пашњацима.
Тimocu, земљиште поред реке Црног Тимока.
Тозина кућа, усамљена кућа, пратеће зграде и околно имање Светоза-

ра Јовановића, на једном брежуљку између села и Тимока.
Тријангла, равница на левој обали Црног Тимока где се налазила тро-

угла скретница за окретање локомотива, звана тријангла.
Truìońi, део села у коме живи породица Трујића.
Turciş, део села у коме живи породица Станића.

Ćeferìańi, део села у коме живи претежно породица Ћеферјановића.

Uđilańi, део села у коме живи претежно породица Уђилановића.
Ушће, ушће Боговинске реке у Црни Тимок.

Făźet dîn Colo dă Rîu, букова шума.
Faţa Bogovińeì, изворишни предео Ваља саке под шумом и ливадама.
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Faţa Voìeľi, 1. њиве, шуме; 2. заселак на једном узвишењу изнад леве 
обале Црног Тимока.

Faţa dîn Keìe, oбрадиво земљиште, воћњаци.
Faţa Izvorì, југоисточна падина брда, под ливадама, пашњацима и шу-

мама.
Faţa Mare, обрадиво земљиште.
Fîntînă Gruìescu, извор у подножју једне чуке са чије западне стране 

настаје шума; има и неколико колиба.
Fîntîna în Broaşte, више извора и поточића у влажном подручју из во-

ришног тока Боговинске реке.
Fîntîna în Cazań, извори богати водом, мочварне ливаде и шума.
Fîntîna Carpin, више извора у подручју Карпина и његовог подножја, 

одакле потиче неколико поточића као потпритока Боговинске реке.
Fîntîna în Periś, извори од којих настаје речица Мара Миши.
Fîntîna în Tîlva Naltă, извор у планини.
Fîntîna în Faţa Izvorì, неколико извора после којих настају поточићи 

који пониру.
Fîntîna în Śetaće, извор и поточић, са десне стране Боговинске реке.
Fintina Ianoş, извор потока Јанош.
Fîntîna Cucută, извор и поточић у планини, који се улива у Скрајњу 

реку, са десне стране.
Fîntîna lu Jica, извор и појило у планини.
Fîntina lu Martin, извор Мартиновог потока.
Fîntînа Ţuìi, извор, након тога понирући поточић.
Florań, један багрењар у који пчелари, понекада, доносе кошнице са 

пчелама.
Fundoń, поток, десна притока Vaľa Mare.

Хајдучка дворана, дворана у Боговинској пећини.
Хајдучки кладанац, извор јужно од Брезовице.

Ţălină, ливада, пашњак.
Црна река, река Црни Тимок.
Црни Тимок, река, лева саставница Великог Тимока.
Ţucloì, 1. шума на левој обали Црног Тимока; 2. заселак.

Śеrişor, храстова шума.
Śestă, брдо под шумом.
Śetaće, брдо под шумама и ливадама.
Şîrbońi, део села у коме живи породица Шарбановића.
Śucańi, део села у коме живи породица Иликића.
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Школа у Фаца вoјeли, школска зграда подигнута после Другог свет-
ског рата, која никада није била школа него је служила другим општим сео-
ским потребама.

БОЉЕВАЦ

Бољевац

Етник: Бољевчанин, Бољевчанка.
Ктетик: бољевачки.

Бољевац је данас мањи град у источној Србији, седиште бољевачке оп-
штине. Лежи испод планине Ртња, на реци Арнаути, десној притоци Црног 
Тимока. За Бољевац се мисли да је младо насеље, да је никао на пољани, 
ледини, да је за село проглашен 1836. године и да се даље брзо развијао, па 
је већ 1844. постао општина, а 1860. године среско место. У ранг варошице 
унапређен је 1870. године. Прву, приватну основну школу добио је 1842, а 
државну 1851. Лепа црква Свете Тројице, која доминира градом и ближом 
околином, подигнута је на Илинском брду 1861. године. Године 1866. осно-
вана је књижница са читаоницом, а 1895. место је добило болницу и лекара. 
Приватна гимназија је отворена 1924. године, а мала термоелектрана про-
радила је 1926. године, да би је 1936. заменила хидроелектрана подигнута на 
Црном Тимоку у реону села Малог Извора. Бољевачка општина располаже 
великим површинама под шумама, такође великим водним потенцијалима, 
као и значајним и квалитетним пољопривредним земљиштем. Уз то има раз-
личитих минералних сировина као што су доломит, глина, украсни камен 
и племенити метали. Од општег значаја су установе: дом здравља, основна 
школа, средња школа са више смерова, ветеринарска станица, дечја уста-
нова, правосудни органи, управа „Тимочких шума“. Градска привреда је 
сведена на ситно занатство и трговину. Текстилну индустрију представља 
„Миленијум спорт“. Подигнута је фабрика воде Euroaqua у Кривом виру, 
и фабрика палета „Истпоинт“ у Мирову. Перјаницу већ неколико деценија 
држи ИМТ „Агротехника“.

Данас у Бољевцу у 1.300 домаћинстава живи 4.139 становника про-
сечне старости 38,5 година. За последњих нешто више од пола века број ста-
новника кретао се овако: године 1948. 1.082 становника; 1953. 1.259; 1961. 
1.400; 1971. 2.288; 1981. 3.289; 1991. 3.926 и 2002. 4.139.

Они који су тврдили да је Бољевац младо насеље нису имали у виду да 
се оно спомиње у турском попису из 1455. године када се са својих 10 кућа, 
једним нежењеним и порезом од 627 акчи налазило у тимару Кара Евлана 
(Лукач, Видин 69). Године 1560. налазио се у тимару Дервиша, сина Сефе-
ровог са обавезом од 2.046 акчи (Лукач, Видин 127). У доба општег расула 
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турског феудалног система и имовинске и личне несигурности Бољевац је по 
попису од 1586. године имао 7 домаћинстава, 7 нежењених и обавезу од 540 
акчи (Лукач, Црна Река 52). Дакле, Бољевац није младо насеље, него, напро-
тив, веома старо и у својој прошлости пролазило је кроз различите облике и 
многе тешкоће.

Амброзија, ткачка радионица у Бољевцу.
Андре Милутиновића, улица.
Апотека, апотека на десној обали Арнауте, до моста, некада веома 

значајно место друштвеног живота у варошици.
Аристидиса Граманидиса, улица. По народном предању Аристидис 

Граманидис се сматра оснивачем Бољевца.
Арнаута / Добропољска река / Бољевачка река, река која протиче сре-

дином Бољевца, десна притока Црног Тимока. По народном схватању име 
реке – Арнаута долази отуда што се околно становништво, у неко раније 
време, доселило са Косова, из Арнаутлука.

Аутобуска станица, стајалиште аутобуса до пијаце, у Бољевцу.
Аџијино гувно, мала равница на једној брдској тераси.

Баба Марин поток, притока реке Арнауте.
Барзиловац, брдо.
Барне ливаде, подводне ливаде, чије сено није добро за коње.
Бачин брег, брдо.
Богданов багрењар, багремова шумица у страни.
Боговардина ограда, пољана.
Болница, здравствени стационар.
Бољевац, градић у источној Србији, општинско седиште.
Бољевац Село, село у долини реке Арнауте, предграђе Бољевца.
Бољевачка река, в. Арнаута.
Бољевачког партизанског одреда, улица.
Бољевце, један од ранијих народних назива за Бољевац.
Бољевци, један од ранијих народних назива за Бољевац.
Брајковица, предео под њивама.
Брдо, вис, обрадиво земљиште источно од Бољевца.
Бугарски поток, десна притока реке Арнауте.
Buľoţ, влашки назив за Бољевац.
Бунар Вукадина Спасића, стари бунар који се данас води као култур-

но добро Бољевца.

Валакоњска, улица.
Видовданска, улица.
Виноградски поток, притока реке Арнауте.
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Воденица и остаци воденице Петра Јовановића, воденица која се да-
нас води као културно добро Бољевца.

Воденица Јордана Грујића, воденица која се данас води као културно 
добро Бољевца.

Војводе Путника, улица.
Војни магацини, војна складишта на брду, источно од Бољевца.
Вука Караџића, улица.

Гај, коса која се са истока спушта према Бољевцу, обрадиво земљиште 
и шумарци.

Гвоздени мост, некадашњи гвоздени мост на реци Арнаути у центру 
Бољевца. Данас је место њега изграђен бетонски мост.

Гимназија, средња школа са више образовних смерова.
Главица, купасто брдо под шумом западно од Бољевца, према селу 

Малом Извору.
Големи врх, узвишење под обрадивим земљиштем.
Горња пијаца, некадашња пијаца у Бољевцу која се налазила на тргу 

одакле полази стари пут за Планиницу и Зајечар.
Горња чаршија, део насеља на брду, на старом путу за Планиницу и 

Зајечар.
Грнчарски поток, 1. поток, десна притока реке Арнауте; 2. улица.
Гробље, гробље које се налази између Бољевца и Села Бољевца.

Девете српске бригаде, улица.
Делфин, стовариште грађевинског материјала.
Део, брдо под обрадивим земљиштем и шумарцима, јужно од Бољевца.
Дибодолчина, долина Лозанског потока, шума и пашњаци.
Дом здравља др Ивко Ђоловић, здравствена установа у Бољевцу.
Доња чаршија, део града између моста на Арнаути и моста на Змијанцу.
Драгише Петровића, улица.
Дреновац, поток, притока Арнауте и околно обрадиво земљиште.
Дреновачки поток, притока Арнауте.
Дубрава, обрадиво земљиште.

Ђерино брдо, шумовито брдо.
Ђорђа Симеоновића, улица.
Ђуре Јакшића, улица.

Едварда Кардеља, улица.

Живојина Павловића, улица.

Зајечарска, улица.
Занатски центар, улица.
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Зграда електричне централе, некадашња зграда електричне централе 
која се води као културно добро Бољевца.

Змијанац / Змијаначка река, поток који протиче кроз Бољевац, лева 
притока Арнауте, и њиве и шумарци око њега.

Змијаначка река, в. Змијанац.
Зорана Радмиловића, улица.

Ивана Црвеноармејца, улица.
Ивашица, поље.
Ивка Ђоловића, улица.
Изворски пут, пут за село Мали Извор.
Изградња, фирма за изградњу стамбених и других зграда, Кучајска бр. 2.
Илинска река, лева притока Арнауте.
Илински пут, пут за суседно село Илино и даље за Сокобању.
Илинско брдо, узвишење на коме су црква, основна и средња школа; 

један од праваца у коме се шири Бољевац.
ИМТ, индустрија пољопривредних машина.
Интернационалних бригада, улица.
Исиковица / Јесиковица, брдо под шумом и пашњацима источно од 

Бољевца. Турски попис из 1560. године овде спомиње мезру Јасиковица (Лу-
кач, Видин 132, 220).

Исин поток, шума и пашњак.

Јесиковица, в. Исиковица.
Јована Тошића, улица.
Јутро, кафана.

Каменорезац, каменорезачка радња за израду надгробних споменика.
Каменчић, брдо, обрадиво земљиште.
Караула, брдо, њиве и шума, поред пута за Зајечар.
Каспар, кафана.
Кленак, ситна шума.
Кнеза Милоша, улица.
Кнеза Михајла, улица.
Код Ткача, ткачка радионица.
Косанчићева, улица.
Краља Александра, улица.
Краља Петра, улица.
Кућа Бисерке Стевић, објекат који се води као културно добро 

Бољевца.
Кућа Живојина Радосављевића, објекат који се води као културно 

добро Бољевца.
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Кућа Жике Траиловића, објекат који се води као културно добро 
Бољевца.

Кућа Илинке Петровић, објекат који се води као културно добро 
Бољевца.

Кућа Љубише Митића, објекат који се води као културно добро 
Бољевца.

Кућа са вајатом Данице Милојевић, објекат који се води као култур-
но добро Бољевца.

Кућа са средишним тремом Ратка Јевтића, објекат који се води као 
културно добро Бољевца.

Кућа са угаоним тремом Петра Лукића, објекат који се води као кул-
турно добро Бољевца.

Кучајска, улица.

Липар, липова шума.
Лисича рупа, шума у једном потоку.
Лозанска река, поток, десна притока Арнауте.

Љубе Дидића, улица.

Магистрални пут, пут Зајечар–Параћин који пролази поред Бољевца.
Матекс, кројачка радионица.
Матићев врх, брдо и шума, источно од Бољевца.
Милана Антића, улица.
Милана Цојица, улица.
Милина чука, шумовито брдо.
Милојева кривина, кривина на једној улици настала несмотреношћу 

пројектанта.
Милутина Миланковића, улица.
Мост, кафана.
Музеј, музеј Тимочке буне (1883) која је започела у бољевачком крају 

(Криви Вир).

Насеље Едварда Кардеља, део града.
Недељковица, брдо под њивама и шумама, североисточно од Бољевца.
Нерезина, поток, притока Арнауте.
Обилићева, улица.

Обори Николе Ицића, некадашњи обори у којима су чуване свиње.
Орашје, њиве и шуме, североисточно од Бољевца, према селу Валакоњу.
Осојна, њиве и шума, источно од Бољевца.
Панчићева, улица.

Папрадика, пољана.
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Пере Радовановића, улица.
Пилана, дрвна индустрија на платоу више града.
Првомајска, улица.
Преко друм, њиве.

Равно брдо, зараван на брду.
Радомира Миладиновића – Змаја, улица.
Ристин гроб, гомила камења на једном пропланку.
Ртањска, улица.
Рударска, улица.
Рудине, обрадиво земљиште, пашњаци и шума.
Рудинка, пашњак.

Светлост, фарма за узгој музних крава.
Светозара Ристића, улица.
Светосавска, улица.
Селињовица, њиве.
Село, в. Бољевац Село.
Село Бољевац, в. Бољевац Село.
Сечина, шума, пашњак.
City Caffe, кафана.
Скоруша, поље.
Слободана Радосављевића – Уче, улица.
Смиљина алуга, шумски густиш.
Солунских бораца, улица.
Спортски центар, уређена спортска игралишта поред реке Арнауте.
Србија шуме, установа за гајење шума, Драгише Петровића 5.
Стадион, фудбалски стадион месних клубова Ртањ и ИМТ.
Стаменка Дамњановића, улица.
Станица, железничка станица на бившој прузи Зајечар–Параћин.
Станично брдо, насеље града Бољевца ниже бивше железничке ста-

нице.
Стара пошта, стара зграда поште на Илинском брду уступљена 

средњој школи за школске радионице.
Стари друм, остаци некадашњег пута који је из Тимока водио у Мо-

раву.
Старо поље, в. Широко поље.
Стевана Синђелића, улица.
Стража, брдо, шума.

Татарско поље, в. Широко поље.
Тимочке буне, улица.
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Тимочке дивизије, улица.
Тимочке шуме, шумско газдинство Тимочке шуме, ул. Драгише 

Петровића 5, Бољевац.
Трг стрељаних родољуба, градски трг.
Туђински поток, поток, притока Арнауте, обрадиво земљиште.
Тунел, угоститељска радња.

Укус, пекарска радња.

Frîntură, пашњак.
Fresh, кафана.

Церак, мешовита шума.
Циганско брдо, брдо под шумом, североисточно од Бољевца.
Црква, православна црква сазидана на Илинском брду 1861. године 

трошком: Бољевца, Илина, Добрујевца, Доброг Поља, Оснића, Валакоња, 
Мирова и Малог Извора; посвећена је Св. Илији.

Црни врх, вис (623 m) под ливадама и шумама.
Црноречка, улица.

Читаков поток / Чутаков поток / Чупаков поток / Џупаков поток, при-
тока Арнауте.

Чупаков поток, в. Читаков поток.
Чутаков поток, в. Читаков поток.
Џупаков поток, в. Читаков поток.

Широко поље / Татарско поље / Старо поље, поље поред пута за Пла-
ниницу.

Шонтин бунар са тремом, објекат се води као културно добро Бољевца.
Шушкин поток, лева притока Арнауте, ниже Бољевца.

БОР

Бор

Етник: Боранин, Боранка; раније: Борчанин, Борчанка.
Ктетик: борски.

Бор је до почетка XX века био мало село које је лежало на Борској 
реци. Како се подизањем француских колонија стварало насеље новог, урба-
ног типа, назив Бор се пренео на то насеље, а стари Бор је прозван Бор Село. 
Бор Села више нема, прогутао га је дневни коп.

Иако је експлоатација бакарне руде и производња предмета од бакра и 
других метала на подручју Бора позната још од праисторије, када се данас 
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говори о развоју Борског рудника та се чињеница махом занемарује, или ако 
се и спомиње онда је то само узгред и као нешто одељено, па се у најбољем 
случају почиње од констатација барона Хердера (1835) да на подручју Бора 
леже значајне резерве бакарне руде, док се главни акценат ставља на крај 
деветнаестог и почетак двадесетог века, када су интензивирана рударска 
истраживања и када је обезбеђен капитал за почетак (1903) и рад рудни-
ка. У том послу истичу се три личности: Хофман, истраживач, Вајферт, 
финансијер и Шистек, руководилац радова. Вајферт је убрзо (1904) продао 
концесију француској банци Мирабо, а ова је основала Француско друштво 
борских рудника за експлоатацију и прераду бакарне руде из борских руд-
них лежишта. Од тада па до пред Други светски рат Бор ће се развијати под 
француским окриљем. Борска рудна лежишта бакра у то време убрајана су у 
најбогатија у Европи и у свету. У периоду од 1904–1941. године експлоати-
сана је руда од 7,5% бакра, док је сиромашнија руда, која је од 1929. године 
ишла на флотирање, садржавала 3,5% бакра. Поред бакра руда је садржавала 
24–30 грама злата по тони и 96–120 грама сребра. У том периоду остварен 
је следећи обим производње: ископано је и прерађено 11.637.655 тона руде, 
од чега је добијено 636.336 тона блистер бакра, 29.418 kg злата и 88.024 kg 
сребра.

Непостојање прецизних државних прописа омогућило је ФДБР да 
врши селективно откопавање, откопавање само богатијих партија руде. Све 
до 1935. године ФДБР је слободно извозио са бакром и злато и сребро. До 
тог времена извезено је преко 16 тона злата и 32 тоне сребра, првенствено из 
блистер бакра. Подаци показују да је ФДБР 1937. године у рудник инвести-
рала 50.000.000 франака, а остварила чисту добит од 108.000.000 франака. 
Југословенска влада је вршила стални притисак на ФДБР да се изгради елек-
тролиза (рафинација) бакра, како би се издвојило злато и сребро из блистер 
бакра и донела пропис да се све извезено злато и сребро преда Народној 
банци Југославије. Електролиза је пуштена у рад 1938. године.

Златно доба Борског рудника је време од 1930–1940. године. У том пе-
риоду остварени су највећи успеси у пословању и највећи домети техничко 
технолошке опремљености рудника до тада. Ради илустрације наводимо не-
колико најбитнијих ставки из тог програма: почела је масовна експлоатација 
руде на дневном копу Чока Дулкан и јамска експлоатација рудног тела Тилва 
Мика; уведена је у производњу модерна механизација – бушилице, багери, 
утоваривачи; повећани су капацитети извозног окна Јаме; изграђена је нова 
флотација пирита; изграђени су нови капацитети Ватер-Жакетних пећи; 
изграђена је електролиза бакра и племенитих метала; изграђено је 100 km 
железничких колосека за унутрашњи транспорт, на којима је радило 50 ло-
комотива; заокружена је техничка опремљеност главне радионице (каснији 
ФОД); изграђена је модерна хемијска лабораторија; уведен је камионски 
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транспорт. Производња се у овом периоду одржавала на нивоу од 40.000 
тона бакра годишње.

У почетку је сва стручнија радна снага долазила из иностранства (Фран-
цуска, Италија, Чешка), само су неквалификовани радници били домаћи, 
из околних села. За потребе те, иностране, радне снаге као и за потребе 
руковођења рудником Французи су изградили посебну колонију која се про-
звала Француска колонија, касније Северна колонија, са зградом дирекције, 
касином (данас зграда Техничког факултета), школом (за децу тих радника) 
и католичком црквом. Међутим, структура радне снаге постепено се мењала. 
Домаћи радници су, прихватајући значајне бенефиције (добра плата, беспла-
тан стан, огрев, осветљење итд.) прихватили и професионални менталитет 
и однос према раду и према предузећу. То је и за компанију било сигурније 
и јефтиније решење. Они постају носиоци друштвеног живота, и насеље 
добија урбане карактеристике. За потребе тих радника компанија је тридесе-
тих година изградила Нову колонију, тј. Јужну колонију. Њеном изградњом 
трасиран је урбанистички правац развоја града Бора – према Четвртом ки-
лометру.

За време Другог светског рата Рудник експлоатишу Немци. Немачки 
руководиоци рудником изграђују стамбено насеље Четврти километар. За 
рад се организују радни и други логори у које се присилно доводе радници 
из Тимочке Kрајине и целе Србије, па и других земаља.

После ослобођења 1944. године рудник је постао власништво државе. 
Проблем радне снаге решаван је на сличан начин као и за време Немаца, 
само што су се мобилисани сељаци и други грађани сврставали у тзв. радне 
бригаде народног фронта. Неука радна снага и друге тешкоће (финансијске, 
техничке и политичке) утицале су на низак ниво производње бакра. Тек 1950. 
године достигнута је предратна производња од 40.000 тона бакра.

Године 1957. започела је реконструкција, модернизација и проширење 
производних капацитета Борског рудника, позната као ПРВА ФАЗА. Тада је 
изграђена нова топионица, реконструисани капацитети електролизе бакра, 
побољшан процес производње анодног муља, изграђена фабрика сумпорне 
киселине, а у Прахову фабрика суперфосфата и синтетичког криолита, затим, 
акумулационо Борско језеро, пруга Вражогрнац – Бор, пристаниште Прахово, 
резервоари за сумпорну киселину и други објекти. Ради задовољавања по-
треба у високостручним кадровима оснива се Рударски факултет у Бору, а 
за развој научно истраживачке делатност у области рударства, металургије 
и хемије основа се Институт за бакар у Бору. Истовремено је започета 
изградња рудника и флотације у Мајданпеку. Прва фаза је завршена 1961. 
године. Потом је уследила такозвана ДРУГА ФАЗА, која је имала за циљ 
повећање производње бакра из сопствених рудника (Бор и Мајданпек) на 
100.000 тона годишње, металуршких капацитета на 130.000 тона годишње, 
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сумпорне киселине на 300.000 тона годишње, сирове бакарне жице на 30.000 
тона годишње, повећање капацитета и асортимана у хемијској индустрији у 
Прахову (Фабрике НПК ђубрива на 100.000 тона, триполи фосфата на 20.000 
тона, фосфорне киселине на 100.000 тона), Фабрике НПК ђубрива у Новом 
Саду на 120.000 тона. Изграђена је пруга Бор–Мајданпек и друго. Такозвани 
ПЕТИ ПРАВАЦ предвиђао је финализацију бакра и производа на бази бакра, 
у ком смислу је подигнута Фабрика каблова у Зајечару, Фабрика лак жице у 
Бору, Ливница бакра и бакарних легура у Бору, Фабрика електро производа, 
Фабрика пластичне и металне галантерије у Мосни и Фабрика бакарних цеви 
у Мајданпеку. Отвара се рудник Бакра Велики Кривељ, Азотни комплекс 
„Зорка“ Суботица, Фабрика одливака Жагубица, Фабрика упаљача Бор, Фа-
брика вентила и пнеуматике Бор, Фабрика полиестер фолије, Постројење 
за производњу бакарног праха, Фабрика соли племенитих и других метала, 
Фабрика сувенира, украсних предмета и предмета покућства Сокобања и др.

Град Бор се развија у модерно урбано насеље. Према попису из 2002. 
године у граду је у 14.044 домаћинства живело 39.387 становника. За 
последњих нешто више од пола века број становника кретао се овако: годи-
не 1948. 11.103 становника; 1953. 14.533; 1961. 18.816; 1971. 29.418; 1981, 
35.591; 1991. 40.668 и 2002. 39.387. Стабилан посао, добре плате, удобни 
услови становања привлачили су радну снагу не само из источне Србије него 
и из читаве Југославије. Међутим проценат бакра и других метала бивао је 
све мањи по тони ископане руде. Једно време рудник је радио на ивици ре-
табилности, а затим и са губицима који су годишње износили и по неколико 
стотина милиона долара. Држава је субвенционисала док је могла, а када 
су субвенције умањене или престале производња је почела да опада, плате 
да се смањују, радна снага да напушта рудник. Сада се траже могућности 
ревитализације рудника.

A, разбијено (некомпактно) рудно тело у борском лежишту бакра.
Авалска, улица.
Агора, апотека.
Аеродром, 1. некадашња кафана на Другом километру; 2. стварни ае-

родром на Седмом километру, али ван функције.
АIK banka, банка у Бору, Ђорђа Вајферта 21.
Албанске споменице, улица.
Albină, апотека.
Áлбо, 1. радионица ПВЦ и алуминијумске столарије; 2. Хотел у ул. 

Наде Димић.
Алексе Шантића, улица.
Аlco Bank, банка у Бору, Моше Пијаде 17.
Alpha Bank, банка у Бору, Трг ослобођења 2.
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АМД, сервис Аутомото друштва.
Аstra, услужно производна радња Бор, Цара Лазара 6.
Аутобуска станица, станица за превоз путника аутобусима.
Аутокамп, аутокамп на Борском језеру.
Áуто-мото техника, школа за возаче, Трећег октобра 2.

B, разбијено (некомпактно) рудно тело у борском лежишту бакра.
Базени више болнице, неколико великих индустријских базена који су 

се снабдевали водом из Борског потока; за време лета су били пуни купача.
Базени на Северу, индустријски базени.
Bayern, логор за присилно мобилисане раднике за рад у руднику током 

Другог светског рата.
Бакар, једна градска четврт; месна заједница Бора.
Бакротурс, туристичка агенција, Ђ. А. Куна 19.
Balta Đońi, брдо у атару Бора.
Бамби, дечје обданиште.
Banca Intesa AD Beeograd, експозитура у Бору, Ђорђа Вајферта 3.
Бањска улица, улица у Бањском Пољу.
Бањско Поље, ново насеље града Бора које се налази на једној пољани 

источно од Брестовачке Бање; месна заједница Бора.
Баре, поље у атару Бора, према селу Кривељу.
Барска, улица.
Барутни магацин, некадашњи подземни барутни магацин испод Тил-

ва роша, у коме је чуван експлозив за рад у руднику.
Бединг (енг. bedding „постеља и постељина, простирка“), део топио-

нице бакра, у ствари складиште концентрата у коме се он слојевито ређа са 
другим материјалима (кречњаком) и тако припрема за даљи поступак, уп. 
Кревет.

Бели двор, маркантна стамбена зграда окречена бело, у којој су пре-
тежно становали борски руководиоци.

Бензинска пумпа, 1. бензинска пумпа на Другом километру; 2. бен-
зинска пумпа на Четвртом километру; 3. бензинска пумпа у Наде Димић ули-
ци; 4. бензинска пумпа Luk oil.

Београдска, улица.
Berlin, логор Јевреја у Бору за време Другог светског рата.
Бетонски димњак, димњак борске топионице висок 150 m.
Библиотека, народна библиотека у Дому културе.
Биоскоп „Корзо“, први биоскоп у Бору, отворен 1937. године.
Биоскоп „Победа“, некадашњи биоскоп се налазио на месту данашње 

робне куће „Београд“.
Бисерница, стовариште грађевинског материјала.
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Боем, ресторан.
Болница, здравствена установа Болница, на западној страни Францу-

ске колоније.
Бољевачка улица, улица у Бањском Пољу.
Бор, друмски превоз терета, Наде Димић 99.
Бор Село, првобитно насеље Бора, насеље које је прогутао површин-

ски коп Борског рудника.
Бора Станковић, гимназија на Четвртом километру.
Боранка, фабрика заштитних средстава.
Боре Станковића, улица.
Боровина, борова шумица.
Борпревоз, аутотранспортно предузеће.
Борска, улица.
Борска банка, банка у Бору (у стечају), Моше Пијаде 16.
Борска река, 1. река, десна притока Кривељске реке; 2. рудно тело 

борског лежишта бакра.
Борски поток, поток који данас пролази колектором испод града, дес-

на притока Борске реке.
Борско брдо, узвишење више Бора.
Борско лежиште бакарне руде, ово лежиште обухвата неколико руд-

них тела, као што су: Чока Дулкан, Тилва рош, Тилва мика, Тилва ронтон, 
Камењар, Рудно тело Е, Рудно тело Ф, рудно тело Г и Брезоник.

Борско поље, некада земљиште између Бор Села и Борског потока.
Борско Старо гробље, некадашње гробље према Бор Селу.
Bortravel, аутотранспортно предузеће.
Босанска, улица у Бањском Пољу.
Бошка Бухе, улица.
Бошка Југовића, улица.
Бошко Буха, дечје обданиште.
Бранислава Нушића, улица.
Бранка Радичевића, улица.
Бранка Ћопића, улица.
Бранко Радичевић, основна школа, Моше Пијаде 31.
Bregenz, логор за присилно мобилисане раднике за рад у руднику у 

току Другог светског рата.
Брезоник, 1. обрадиво земљиште, шума; данас насеље Бора; 2. месна 

заједница Бора; 3. новооткривено рудно тело у Борском лежишту бакра. На-
лази се нешто северније од Чока Дулкана.

Брест, ресторан.
Брковића Црног, улица.
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Brün, логор за политичке кривце и присилно мобилисане раднике за 
рад у Борском руднику, под немачком окупацијом у Другом светском рату.

Бунгалов, бунгалови на Борском језеру.
Бургијара, радионица за израду, оправку и складиштење рударских 

бургија.

Вајфертов торањ, в. Вајфертов улаз у Јаму. Данас не постоји. 
Конструкција је исечена и дата у старо гвожђе.

Вајфертов улаз у Јаму, једно од рударских окана.
Vaľa Dosuluì, речица.
Варош, алтернативни назив за Стари Центар.
Варошки поток, улица.
Васе Дрецуна, улица.
Васе Пелагића, улица.
Вартекс одела, некада чувена трговина мушке конфекције.
Ватрогасни дом, дом ватрогасног друштва, једно време се налазио у 

згради Симе Јовановића.
Вашарска, улица.
Велика кривина, в. Кривина.
Велика крушка, место где је сахрањен извесни Иван Дамјановић, кога 

су убили Турци.
Велика рупа, в. Рупа.
Велики Кривељ, рудно тело Борског рудника: 1. категорије А; 2. 

категорије В; 3. категорије С.
Велико камење, каменити терен.
Великокривељско лежиште бакарне руде, налази се поред села 

Кривеља, 4 km ваздушном линијом северно од Бора.
Vertigo City, преноћиште на Борском језеру.
Веселина Маслеше, улица.
Већи димњак, в. Бетонски димњак.
Вештачка стена, вештачка спортска пењачка стена висине пет метара, 

у Бору.
Wien, логор у Брестовачкој Бањи за присилно мобилисане раднике за 

рад у Борском руднику у току Другог светског рата.
Викенд насеље, викенд насеље на Борском језеру.
Вила, вила за становање генералног директора Борског рудника за вре-

ме Француза, а и касније једно време.
Вила Бакар, вила на Борском језеру.
Вила Бор, вила на Борском језеру.
Вила Равијојла, кућа Симе Јовановића, угледног грађанина Бора, из 

времена пре Другог светског рата.
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Würtenberg, логор из времена Другог светског рата.
Виши димњак, в. Бетонски димњак.
Владимира Назора, улица.
Водни дол, влажне ливаде у удолини.
Водовод, предузеће које се брине о снабдевању водом града Бора.
Војводе Мишића, улица.
Војводе Радомира Путника, 1. улица у Бору; 2. улица у Бањском Пољу.
Војислава Илића, улица.
Војске Југославије, улица.
Врањска, 1. улица у Бору; 2. улица у Бањском Пољу.
Вук Караџић, основна школа изнад Кривине, Моше Пијаде бр. 6.
Вука Караџића, улица.
Вучја падина, густа шума у потоку.

Гаврила Принципа, улица.
Галерија, галерија уметничке колоније „Бакар“.
Гвожђар, некада чувена гвожђарска радња у главној улици, данас не 

постоји.
Гебелсово, в. Гебелсово насеље.
Гебелсово насеље, немачко насеље на Четвртом километру подигнуто 

за времена Другог светског рата, за становање немачких управитеља Борског 
рудника.

Генерала Павла Илића, улица.
Гимназија, 1. зграда гимназије на Трећем километру, сада основ-

на школа; 2. зграда гимназије на Четвртом километру (пресељена овде са 
Трећег километра); 3. зграда некадашње ниже гимназије на Северу.

Главна капија РТБ Бор, в. Капија РТБ Бор.
Главна плажа, плажа на Борском језеру која се налази испред хотела 

Металург.
Големе плоче, камене каскаде у потоку.
Grabar Rajańe, поток, притока Борске реке.
Градска кафана, кафана.
Гранада, школа за возаче, Трг ослобођења 5.
Graz, логор за присилно мобилисане раднике за рад у руднику у току 

Другог светског рата.
Гроб Еугена Розуела (1898–1941), на дебелој, мермерној плочи 

положеној преко гроба, рељефно је (целом дужином и попреко) обликован 
латински крст.

Гроб Фрање Шистека, Фрања Шистек (1854–1907), Чех пореклом, 
био је први инжењер и први директор Борског рудника. Умро је изненада 
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на Другом хоризонту Борског рудника. Сахрањен је 1907. године на Старом 
гробљу, потом су му посмртни остаци пренети на Ново гробље.

Гробље у Бор Селу, старо борско гробље. Више не постоји.
Grúapă, напуштена јама дневног копа Борског Рудника; раније брдо 

Чока Дулкан.
Густа гора, густа шума према Црном врху.

D, разбијено (некомпактно) рудно тело у борском лежишту бакра.
Дампер „Еуклид“, велики дампер је радио од 1996–2007. у руднику 

Велики Кривељ, а сада је музејски експонат у Бору.
Данила Атанасковића, улица.
Данила Киша, улица.
Дарина кафана, бивша кафана у Бор Сeлу. Чим се отворио Рудник по-

челе су ницати кафане у Бор Селу, а и око самог рудника.
Два брата, бивша кафана у Бор Селу.
Двадесетосмог марта, улица.
Дванаести хоризонт, дванаести ниво подземне експлоатације руде ба-

кра.
Девет Југовића, улица.
Девете бригаде, улица.
Девети хоризонт, девети ниво подземне експлоатације руде бакра.
Делта банка, банка у Бору.
Десети хоризонт, десети ниво подземне експлоатације руде бакра.
Дечија радост, дечје обданиште.
Дечије одмаралиште, одмаралиште на Савачи.
Димитрија Туцовића, улица.
Димњак од опека, димњак борске топионице висок 110 m.
Дирекција, 1. зграда управе Борских рудника коју су подигли Францу-

зи, другачије: Стара Дирекција; 2. зграда управе Борских рудника подигнута 
у другој половини XX века; другачије: Нова Дирекција.

Дневни коп, површински коп Борског рудника.
Добривоја Радосављевића – Бобија, улица.
Дом, бивша задружна продавница у Бор Селу.
Дом здравља, здравствена установа Дом здравља на Четвртом кило-

метру.
Дом културе, велика зграда на Другом километру у којој се налазе раз-

не културне институције и политичке организације.
Дом пензионера, дом друштва пензионера.
Dosu Мare, шумовито брдо у борском атару.
Доситеја Обрадовића, улица.
Др. Миловановића, улица.
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Драгише Мишовића, улица.
Дрезден лагер, лагер за присилно мобилисане раднике за рад у рудни-

ку у току Другог светског рата.
Дринска, улица.
Други Километар, део града (удаљен два километра од старог центра 

града).
Други хоризонт, други ниво подземне експлоатације руде бакра.
Dumitreşulor, брдо, пашњак, шума.
Дунавска, улица.
Душан Радовић, оснoвна школа, Краља Петра 10.

Ђердапска, улица.
Ђорђа Андрејевића – Куна, улица.
Ђорђа Вајферта, улица.
Ђорђа Симеоновића, улица.
Ђорђе Вајферт, бронзани споменик Ђорђу Вајферту, индустријалцу и 

банкару, првом власнику Борског рудника.
Ђуре Ђаковића, улица.
Ђуре Јакшића, улица.

Економско-трговинска школа, средња школа на Четвртом километру.
Elegance, кројачка радња Јована Карабашевића.
Електроисток, предузеће за дистрибуцију електричне енергије.
Електролиза, погон електролитичке рафинације бакра. Електролиза 

добија бакарне аноде, које садрже 99 процената бакра и одређени проценат 
злата и сребра. Аноде се потапају у бакарно-сумпорни киселински електро-
лит. Нерастворени остатак аноде враћа се у топионицу на поновно топљење. 
Елементи који се поред бакра налазе у аноди (злато, сребро и остали племе-
нити метали) током процеса рафинације падају на дно ћелија у виду муља, 
који се сакупља, филтрира и шаље на прераду у фабрику племенитих метала 
– златару.

Електро-машинска радионица, прерасла је из Централне радионице 
(в) и такође је служила за техничко одржавање и сервисирање погона Бор-
ског рудника.

Енергана, основна делатност енергане је производња топлотне 
енергије за грејање индустрије и припрему санитарне топле воде за потребе 
базног дела РТБ-а.

Eurobank EFG štedionice AD Beograd, банка у Бору, Ђорђа Вајферта 8.
ЕФГ (национална штедионица), банка у Бору.

Железничка станица Бор, 1. путничка железничка станица; 2. теретна 
железничка станица.
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Железничка станица Брезоник, станица код насеља Брезоник.
Женска занатска школа, школа је отворена 1939. године, а радила је 

у кући Симе Јовановића.
Жубор, производња безалкохолних и освежавајућих пића, Јована 

Вучковића 2.

Завод за тржиште рада, биро за запошљавање.
Задружна кафана, бивша кафана у Бор Селу.
Зајечарска, улица.
Занатски центар, градска четврт намењена занатским радњама.
Звезда, биоскоп у центру града.
Зграда број три, налази се на Северу. У њој је једно време била основ-

на школа, па Раднички универзитет, а данас Историјски архив.
Зелени булевар, улица.
Злотска, улица у Бањском Пољу.
Змај Јовина, улица.
Змајево – Брезоник, део града.
Зоо, зоолошки врт у насељу Сунце.
Зора, апотека.
Зрно, пољопривредна апотека, Мајданпечка бб.

Ива, апотека.
Иве Андрића, улица.
Иве Лоле Рибара, улица.
Ивко-метал, производња машина за специјалне намене, Седмог јула 83.
Извозно окно Вајферт, в. Вајфертов торањ.
Извозно окно Шистек, једно од рударских окана.
Игралишта, игралишта за разне спортове на Борском језеру.
Илије Думитрашковића, улица.
Индустријска зона, круг рударских прерадних капацитета.
Индустријски базени, неколико бетонских базена, више Француске 

колоније, који су обезбеђивали воду за рударска постројења.
Индустриска школа, велика школска зграда на Другом километру 

изграђена после Другог светског рата за школовање ученике у привреди.
Innsbruck, логор за присилно мобилисане раднике за рад у Борском 

руднику у току Другог светског рата.
Институт, институт за бакар.

Јабланичка, 1. улица у Бору; 2. улица у Бањском Пољу.
Јазбине, јаме у Тодоровом потоку.
Јаловиште, место на коме се одлаже јалова рудничка ископина.

– 40 –



249Топоними Црноречја

Јама, 1. вертикално рударско окно подземне експлоатације руде бакра, 
отворено 1903. године; 2. зграда са салом до Јаме Борског рудника („Излож-
ба слика у Јами“).

Јама „Борска река“, ново, вертикално рударско окно у Борској реци, 
више ранијег површинског копа, рудног тела категорија А+В+С1+С2.

Јама Брезоник, рудно тело Борског рудника, категорије А.
Јама Р2А, рудно тело Борског рудника, категорије В+С1.
Јама Тилва рош, рудно тело Борског рудника, категорије В.
Јеврејски споменик, споменик на заједничкој гробници Јевреја, бор-

ских логораша, на гробљу у Бору.
Један, разбијено рудно тело у борском лежишту бакра.
Једанаести хоризонт, једанаести ниво подземне експлоатације руде 

бакра.
Језеро, Борско језеро настало преграђивањем Брестовачке реке ради 

обезбеђења неопхподне воде за рад рударских постројења.
Јована Вучковића, улица.
Јована Дучића, улица.
Јована Цвијића, улица.
Јове Јовановића – Змаја, улица.
Јосипа Панчића, улица.
Југ лагер, лагер из времена Другог светског рата.
Јужна колонија / Нова колонија, део града.
Јужни Кучај, организација која се бави газдовањем шумама, као је ди-

ница предузећа „Тимочке шуме“, чије је седиште у Бољевцу.
Јужни поток, лева притока Борске реке.

Казански поток, улица.
Calafire, поток, притока Борске реке.
Каменити квартири, некадашње стамбене зграде у Француској Коло-

нији, зидане од камена.
Камењар, мало рудно тело у Борском лежишту бакра.
Капела, капела на Новом гробљу.
Капетана Мише, улица.
Капетанска, улица.
Капија града, једна велика, давно почета зграда на улазу у Бор, која 

подсећа на неку црквену грађевину, годинама незавршена и изложена 
пропадању, сада се обнавља.

Капија РТБ Бор, главна капија рударско индустријског комплекса 
РТБ.

Карађорђева, улица.
Касарне, стари самачки рударски станови у Бор Сeлу.
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Катастар, геодетска управа.
Католичка црква, римокатоличка црква у Француској колонији.
Кафана Југославија, бивша кафана у Бор Селу.
KBC banka AD Beograd, експозитура у Бору, Моше Пијаде 17.
Cîmpi, констатовано археолошко налазиште из позног неолита.
Cîmpiìe, пољана.
Cîmpu al Lung, поље.
Кланица Полет, градска кланица.
Cloсoćiş, шума.
Кнеза Милоша, 1. улица у Бору; 2. улица у Бањском Пољу.
Књажевачка, улица у Бањском Пољу.
Код веселог рудара, кафана Симе Јовановића, ниже Старе дирекције. 

Касније, једно време, зграда Социјалног осигурања
Код Ргоћанина, бивша кафана у Бор Селу.
Колубарска, улица.
Komercijalna banka AD Beograd, експозитура у Бору, 1. Краља Алек-

сан дра 13; 2. Моше Пијаде 5.
Коп, друго име за Површински коп.
Копаоник, стовариште грађевинског материјала, Трећег октобра 8.
Кордунска, улица у Бањском Пољу.
Corcan Biger, место на Црном врху на коме је откривено ново налазиште 

руде злата.
Cormaroş, брдо, извориште Борске реке.
Корпе, жичара која преноси камен кречњак за топионицу од Кривељског 

камена до Бора.
Косовска, улица.
Косте Абрашевића, улица.
Кошавина страна, голина.
Крајина, бивша кафана у Бор Селу.
Cracu Jeresc, голо земљиште.
Краља Петра Првог, улица.
Кревет, ранији назив за Бединг (в).
Сredу banka, банка у Бору, Ђорђа Андрејевића Куна 1.
Кречана у Заграђу, индустријска кречана у Заграђу, обезбеђује креч за 

три флотације Борског рудника (Бор, Кривељ, Мајданпек).
Крива станица, радионица за ремонтовање корпи које су преносиле 

камен од Кривељског камена до Бора.
Кривељски пут, пут који из Бора води у село Кривељ.
Криви оџак, некадашња кафана на Другом километру.
Кривина, некадашња окука на путу из центра града према Јужној 

колонији.

– 42 –



251Топоними Црноречја

Кроз Поток, стрми путељак који је водио преко Потока, од Центра пре-
ма Јужној колонији.

Crou Tomi, јаме.
Culmìa lu Рaun, издужено брдо, шума, пашњаци и ливаде.
Culmìa Opri, брдо под шумама и њивама.
Кућа Симе Јовановића, велика породична кућа чувеног борског бога-

таша Симе Јовановића.
Куцово поље, изворишни предео Ogaşu Boruluì.
Кучајна, шумовито брдо јужно од Бора. На овом локалитету констато-

вано је рано неолитско насеље.
Кучајнски поток, поток који тече кроз Кучајну, притока Борске реке.

Лав, трговинска радња, Зелени булевар бб.
Лак жица, в. Фабрика лак жице.
Лампарија, радионица за чување и ремонтовање рударских лампи.
Ласла Лукача, улица.
Лептирић, дечје обданиште.
Ливаде, ливаде, пашњаци и шума у борском атару.
Ливница, ливници је основна делатност производња одливака од ба-

кра и легура бакра. Њени производи су: бакарни одливци (трупац, блок), 
месингани одливци (трупац, блок), бронзани одливци (шипка, трупац), фа-
зонски одливци (кокила, песак) од бакра и легура алуминијума, цинка и др.

Липа, 1. река, десна притока Великог Пека; 2. стари рудник на Црном 
врху који су открили Немци и експлоатисали за време Другог светског рата; 
3. село на средокраћи између Жагубице и Црног врха; 4. рудник бакра и 
злата до села Липе чија је експлоатација почела 1959. године и трајала десет 
година. Са затварањем Рудника нестало је и село Липа.

Лискун, лискунско дно у једном потоку.
Ловац, бивша кафана на Четвртом километру.
Ловачки рог, ресторан.
Лозино поље, некада шуме и ливаде.
Luk-oil, бензинска пумпа.
Lucot, поље.

Љубе Јовановића – Топионичара, улица.
Љубе Нешића, улица.

Мајданпечка, улица.
Maklenburg, логор из времена Другог светског рата.
Мали сокак, улица.
Мањи димњак, в. Димњак од опека.
Марка Миљанова, улица.
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Марка Орешковића, улица.
Маrfi n Bank, банка у Бору, Moше Пијаде 82.
Машинско-елоктротехничка школа, средња школа на Четвртом ки-

лометру.
Медаља, ресторан на Четвртом километру.
Медицински центар, централна здравствена установа у Бору.
Међеда Усеиновића, улица.
Меridian Bank, банка у Бору, Moше Пијаде 38.
Металка, трговина металном робом, Пензионерска 3.
Metals bankа, банка у Бору, Трг ослобођења 6.
Металург, градска четврт; месна заједница Бора.
Миклош Радноти, бронзана фигура песника Миклоша Раднотија на 

Борском језеру. Пошто је тај споменик украден, а није му се ушло у траг, из-
ливена је реплика и постављена испред Дома здравља у Бору.

Миленковић Бранислава, улица.
Миленковић Бранислава – Срђе, улица.
Милованово брдо, шумовито брдо.
Милутина Бојића, улица.
München, логор за присилно мобилисане раднике у току Другог свет-

ског рата.
Михаила Пупина, 1. улица у Бору; 2. улица у Бањском Пољу.
Мишарска, улица.
Младост, четврт града Бора; месна заједница Бора.
Montafon, логор из времена Другог светског рата.
Монтерски станови, самачки станови намењени, у прво време, мон-

терима.
Мост, мост преко пруге уског колосека у вишем делу Старог Бора 

(више не постоји).
Мост на Борској реци, зидани мост преко Борске реке са оградом од 

кованог гвожђа (више не постоји).
Моше Пијаде, улица.
Мркшин поток, лева притока Борске реке.
Музеј, музеј рударства и металургије, Милана Васића – Перице 4.
Музичка школа, основна музичка школа Миодраг Васиљевић.
Мулен руж, самачки станови ниже православне црккве.
Мутни кладенац, извор чија вода није за пиће.

Наде Димић, улица.
Нана, апотека.
Напредак, део града Бора; месна заједница Бора.
Насеље Бор Један, део града Бора.
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Насеље Бор Два, део града Бора.
Насеље Север, северна четврт гарда Бора.
Неготинска, улица.
Нижи димњак, в. Димњак од опека.
Николе Коперника, улица.
Николе Пашића, улица.
Николе Тесле, улица.
Нова болница, (данас већ стара зграда) подигнута је 1934. године. По-

сле је више пута дограђивана и проширивана.
Ново брдо, брдо под слабом и ретком шумом.
Нова Дирекција, в. Дирекција (2).
Нова колонија / Јужна Колонија, део града Бора.
Нова флотација, постројење за флотирање руде бакра инсталирано 

1968. године.
Нова црква, нова православна црква у Бору, зидана 1936/1937. године.
Нови пут, нови пут за Зајечар који иде преко села Николичева.
Нови Центар, део града Бора; месна заједница Бора.
Ново гробље, градско гробље на Четвртом километру.
Ново Селиште, део града Бора; месна заједница Бора.

Његошева, улица.

Обућа – метро, трговина обућом, Николе Пашића 25.
Ogaşu Balan, поток.
Ogaşu Buoruluì, поток који данас својим доњим током иде колектором 

испод града и улива се у Борску реку.
Оgaşu Brezonic, притока Борске реке.
Ogaşu Opri, саставница Борског потока.
Оgaşu Poìeńe, притока Ваља Досулуј.
Ogaşu Trńane, притока Борске реке.
Одлагалиште, одлагалиште рударске јаловине.
Озренска, 1. улица у Бору; 2. улица у Бањском Пољу.
Окапина, поткапина у стени.
Омладинских бригада, улица.
Општина, вишеспратна зграда борске општине, на Кривини.
Осми хоризонт, осми ниво подземне експлоатације руде бакра.
Осмог марта, улица.
Основна школа Девете српске ударне бригаде, основна школа у Бору.
Основна школа Краљ Петар, ова школа подигнута је, заузимањем 

Фрањe Шистека, у Бор Селу 1905. године. Данас не постоје ни школа ни Бор 
Село, уп. Стара школа.

Отпад, предузеће за промет секундарним сировинама.
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Парк, геометријски обликован парк на некадашњој кривини Борског 
потока

Партизанска, улица.
Пекара, градска пекара више Четвртог километра.
Пемска, улица.
Пензионерска, улица.
Пере Радовановића, улица.
Петар Радовановић (рудар и предратни револуционар), бронзани спо-

меник у центру града.
Пети хоризонт, пети ниво подземне експлоатације руде бакра.
Петнаести хоризонт, петнаести ниво подземне експлоатације руде ба-

кра.
Петра Кочића, улица.
Петра Лубарде, улица.
Петрикин чардак, стара, дрвена кућа на спрат. Данас не постоји.
Пијац, зелена пијаца код Новог пута за Зајечар.
Пионирска, улица.
Пирамида, некадашње брдо у Бор Селу.
Пирит, депонија пиритног песка.
Пиротска, улица.
Плажа Савача, плажа на јужној обали Језера, према дечјем летова-

лишту на Савачи.
Пливачки базени код улаза у Топионицу, у ствари то су индустријски 

базени.
Површински коп, пространство на коме се руда откопава са површине.
Подрињска кухиња, кухиња из времена почетака Борског рудника у 

којој су се хранили рударски радници самци. Храну су узимали у порције и 
носили кући.

Полет, производња месних прерађевина, Ђ. А. Куна 2.
Пољопривредна апотека фитофарм, Мајданпечка бб.
Пољопром, узгој музних крава, Пензионерска 4.
Pommern 1, логор из времена Другог светског рата.
Pommern 2, логор из времена Другог светског рата.
Поречка, улица у Бањском Пољу.
Поткоп на Чока Дулкану, прво рударско окно Борског рудника.
Поток, у ствари Борски поток који је сада затрпан, а вода му иде кана-

лизационом цеви испод града.
Пошта, зграда поште у Бору.
Поштанска штедионица, банка у Бору.
Први хоризонт, први ниво подземне експлоатације руде бакра.
Првог маја, улица.
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Првомајска, улица.
Президент, ресторан.
Преко Кулма, шуме, ливаде, њиве.
Провалија, амбис Дневног копа дубок 500 метара.
Пролетерска, улица.
Пролетерских бригада, улица у Бањском Пољу.
Путеви, предузеће за путеве Зајечар, јединица у Бору.
Путник, туристичка агенција.
Пчелињи поток, поток на Кучајни.
Пчелица, дечје обданиште.

Радничка, улица.
Раднички универзитет, установа за разноврсно образовање радника, 

налазила се у згради број три на Северу.
Радомира Јовановића, улица.
Rаiffeisen Вank, банка у Бору, Николе Пашића 4.
Rheinland, логор из времена Другог светског рата.
Ракита поток, лева притока Борске реке.
Рампа, рампа на некадашњој ускотрачној железничкој прузи, у центру 

града.
Резервоар градског водовода 1, резервоар на јужном крају града.
Резервоар градског водовода 2, резервоар на јужном крају града.
Ресторан број три, радничка менза која се налазила у познатој згради 

број три на Северу.
Ресторан „Језеро“, ресторан на Борском језеру.
Робна кућа „Београд“, трговачка радња у Старом центру.
Ртањска, улица у Бањском Пољу.
Рудар, 1. насеље града Бора; месна заједница Бора; 2. ресторан на Дру-

гом километру; 3. бронзана статуа рудара постављена на кружном току на 
уласку у Бор, намештена тако да је нека машинерија покреће тe се врти око 
своје вертикалне осе. Не делује као озбиљна ствар.

Рударска, улица.
Рударска школа, средња рударска школа на Четвртом километру.
Рудник бакра Велики Кривељ, експлоатација се врши путем повр-

шинског копа. Припреме су почеле 1976, а производња је кренула 1982. го-
дине. Уз рудник је инсталирана и флотација. Остале операције изводе се у 
ТИР-у.

Рудничка лампарија, радионица за оправку, прављење, пуњење итд. 
рударских лампи, в. Лампарија.

Руднички сењак, некадашњи сењак за смештај хране за исхрану руд-
ничких вучних коња.
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Рудно тело Г, једно од мањих рудних тела у Борском лежишту бакра.
Рудно тело Е, мало и усамљено рудно тело у Борском лежишту бакар-

не руде.
Рудно тело Ф, рудно тело које се налази између XI и XIII хоризонта у 

Борском лежишту бакарне руде.
Rujană, река, шума, пашњаци.
Рупа, велико гротло Површинског копа.
Руска школа, школа за школовање деце руских емиграната. Основана 

је 1924. године. Радила је неко време.
Руско гробље, неколико гробова руских емиграната у порти Нове 

цркве.
Ruşće, голо брдо.

Саве Ковачевића, улица.
Савина кафана, бивша кафана Саве Мирошевића у Бор Селу.
Самачки хотел, хотел за стални боравак самаца на Другом километру.
Сана, апотека.
Свети Илија, стара заветина у Бору.
Свети Сава, основна школа, Моше Пијаде 31.
Светог Саве, улица.
Светозара Марковића, улица.
Сврачи кљун, шиљати рт у међуречју два потока.
Север, северни део града Бора; месна заједница Бора.
Север лагер, лагер из времена Другог светског рата.
Северне касарне, ранији рударски самачки станови на Северу.
Седамнаести хоризонт, седамнаести ниво подземне експлоатације 

руде бакра.
Седми хоризонт, седми ниво подземне експлоатације руде бакра.
Седмог јула, улица.
Селиште, део града Бора.
Сењачки пут, пут који је водио поред Рудничког сењака.
Симин млин, млин Симе Јовановића, чувеног борског богаташа.
Симин поток, лева притока Борске реке.
Симина кафана, кафана Симе Јовановића, борског капиталисте, пре 

Другог светског рата.
Слатинско насеље, нови део града Бора, према селу Слатини.
Slečińore, поток, изворишни ток Борске реке.
Слога, 1. део града Бора; месна заједница Бора; 2. грађевинско пре ду-

зеће; 3. стовариште грађевинског матерјала.
Соколски дом, соколски дом подигнут на централном тргу 1931. го ди-

не, срушен 1967. године.
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Солдат, подругљив назив за Старо борско гробље, прозвано тако по 
кући неког мештанина у близини гробља, који је имао надимак Солдат. Кад 
неко умре кажу: „Отишао код Солдата“.

Солунска, улица.
Société généralе, банка у Бору, Ђорђа Вајферта 5.
Спомен чесма, чесма подигнута у спомен палим ратницима у Првом 

светском рату.
Споменик Миклошу Раднотију, бронзани споменик мађарском пес-

нику Миклошу Раднотију (логорашу у Бору за време Другог светског рата) 
био је постављен на рту испред хотела Металург, на Борском језеру. Бронза-
ни споменик је украден и однет.

Споменик на месту логора Берлин, подигнут 1982. године.
Спортски центар, спортски центар на Четвртом километру.
Спортско стрелиште, полигон за обучавање у стрељаштву.
Србија, хотел у центру града.
Средње школе, неколико бивших војних касарни на Четвртом киломе-

тру у којима је смештена већина средњих школа.
Српска банка, пословница у Бору, на Тргу ослобођења 12.
Српска круна, ресторан.
Стадион РФК Бор, фудбалско игралиште на Другом километру.
Стаклоплан, занатска радња, 3. октобра 35.
Стана Бара, пољана према селу Оштрељу.
Станица Бор, почетна станица на некадашњој ускотрачној железничкој 

прузи Бор – Црни врх.
Станица Црни врх, крајња станица на некадашњој ускотрачној 

железничкој прузи Бор – Црни врх.
Станоја Горњаковића, улица.
Станоја Миљковића, улица.
Стара дирекција, стара зграда дирекције борских рудника.
Стара железничка станица, железничка станица на ускотрачној 

железничкој прузи Метовница–Бор, налазила се у индустријској зони Бор-
ског рудника.

Стара општина, општинска зграда која је срушена да би се изградила 
садашња високоспратна општинска зграда.

Стара флотација, постројење за флотирање руде бакра постављено 
1934–1941.

Стара црква, стара православна црква у Француској колонији.
Стара школа, стара основна школа у Бор Селу изграђена 1905. године 

залагањем Фрање Шистека, престала је са радом 1927. године, а срушена 
1976. године, због проширивања Површинског копа на тој страни.
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Стари Бор, део града од некадашње Штале до некадашње Рампе, дру-
го име за Француску Колонију.

Стари путеви, раскрсница пољских путева.
Стари Центар, најстарији центар града Бора; месна заједница Бора.
Старине Новака, улица.
Старинско гробље, гробље на Кормарошу.
Старо гробље, неко старо гробље на Кучајни у Бору.
Старо Селиште, део града Бора изграђен 1950. године; месна заједница 

Бора.
Стевана Мокрањца, улица.
Стевана Сремца, улица.
Стевина ограда, ограђено имање.
Strńac, шума ниже Француских барака на Црном врху.
Стручна продужна школа, ова школа образовала је свршене ученике 

четвороразредне основне школе за будуће занатлије и трговце.
Студентски дом, дом студената Техничког факултета.
Сунце, насеље града Бора.
Супермаркет, трговинска радња у старом центру града.

Т, рудно тело бакра које се сада експлоатише.
Т-1, рудно тело бакра које се припрема за експлоатацију.
Танаска Рајића, улица.
Те капија, капија испред Топионице одакле полазе аутобуси приград-

ског саобраћаја.
Тениско игралиште, игралиште за тенис у Француској Колонији, до 

Фудбалског игралишта, ограђено мрежастом жичаном оградом (данас не 
постоjи).

Терен за мале спортове, спортски терени на Четвром километру.
Теретни транспорт, организација која се бави превозом терета у 

јавном саобраћају.
Техничка школа, рударска техничка школа на Четвртом километру.
Технички преглед, организација која се бави прегледом исправности 

моторних возила која учествују у јавном саобраћају.
Tîlva Dosuluì, шума, пашњак.
Тîlva Mică, брдо, а у њему скуп разбијених рудних тела (у документацији 

означених као А, Б, Ц, Д и 1).
Tîlva Ronton, рудно тело у Борском лежишту бакра.
Tîlva Roş, највеће рудно тело у Борском лежишту бакра.
Tîlva Sarată, извор и након тога поточић који постаје притока Борске 

реке.
Tîlve, шума, пашњак.
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Тимоградња, ранија радна јединица грађевинског предузећа Тимо-
град ња из Зајечара.

Тимочка, улица.
Тимочке буне, улица.
Тимочке дивизије, улица.
ТИР, скраћени назив за топионице и рафинације бакра. ТИР се састоји 

из: топионице, електролизе, фабрике сумпорне киселине, ливнице, фабрике 
лак жице, транспорта и енергане.

Thüringen, логор из времена Другог светског рата.
Тодоров поток, поток који пролази кроз још неиспитано рудно тело 

бакра. Истраживач хемичар каже, да када се нож зарони у воду потока он 
убрзо потамни, толико бакра отиче потоком.

Тодоровић, апотека.
Томе Миловановића, улица.
Томин поток, притока Борске реке.
Томић Боривоја – Ике, улица.
Топ, ресторан.
Топионица, топионица руде бакра. Топионица се састоји од: складиш-

та, бединга, складишта угља, реактора број један, реактора број два, пламе-
не пећи број један, пламене пећи број два, електричног филтера за реактор 
број један, електричног филтера за реактор број два, електричног филтера 
за пламену пећ, конвертора, пламене рафинације, електричних филтера за 
конверторе, бетонског димњака 150 метара висине, димњака од опека 110 
метара висине, резервоара за воду, компресорске станице, трансформатор-
ске станице, кантине, складишта нафте, резервоара за воду, контролне собе 
пржења и топљења, управне зграде топионице, вентилатора реактора, гасног 
вентилатора пламене пећи, торња за мешање д-107, торња за мешање д-108, 
вентилатора бетонског димњака, гасног вентилатора реактора број један, 
гасног вентилатора реактора број 2, улазног магацина угља за пламену пећ 
број један, истоварне станице за угаљ и дневног резервоара нафте.

Топионичка капија, в. Те капија.
Топлана, 1. градска топлана; 2. топлана за грејање Бањског Поља.
Топлице Милана, улица.
Топличка, улица.
Транспорт, транспорт у РТБ састоји се од четири целине: железнички 

транспорт, друмски транспорт, претовар материјала и припрема за процес 
производње и одржавање саобраћајних средстава и мреже.

Трг ослобођења, стари централни градски трг.
Трећег октобра, улица.
Трећи октобар, скупљач отпада који није опасан, Седмог јула 60.
Трећи Километар, део града Бoрa.
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Трећи октобар, основна школа, Трећег октобра 71.
Трећи хоризонт, трећи ниво подземне експлоатације руде бакра.
Тржни центар, тржни центар на Четвртом километру.
Три брда (Чока Дулкан, Тилва мика и Тилва рош), својим облицима и 

бојом указала су рударским истраживачима да у својим недрима крију руду 
бакра. Истраживачи су ту руду открили. Она је до данас исцрпљена.

Трњане, шума, поље.
Тунел, тунел између укрсница Кормарош и Липе на ускотрачној 

железничкој прузи Бор – Црни врх.
Туристичка стаза, асфалтна туристичка стаза за обилазак Борског 

језера.

Ћосин поток, десна притока Борског потока.
Ћоше код чика Тоше, некадашња кафана.

Укрсница Брестовац, место укрштања возова на ускотрачној желе-
зни чкој прузи Бор – Црни врх.

Укрсница Кормарош, место укрштања возова на ускотрачној желе-
зничкој прузи Бор – Црни врх.

Укрсница Липе, место укрштања возова на ускотрачној железничкој 
прузи Бор – Црни врх.

Улица кестенова, улица у Француској колонији са дрворедима кесте-
нова.

Усек, усек на ускотрачној железничкој прузи, јужно од болнице.
Учитељски станови, станови за учитеље израђени 1937. године, поред 

основне школе Вук Караџић.

Фабрика акумулаторске киселине, ова фабрика послује као јединица 
Фабрике сумпорне киселине, производи акумулаторску киселину са 
концентрацијом од 66 и 32 Nomea.

Фабрика арматуре „Истра“, фабрика.
Фабрика бакар сулфата (плавог камена), ова фабрика има опрему 

за упаравање електролита, кристализацију, филтрацију и паковање плавог 
камена, који се користи у пољопривреди и индустрији.

Фабрика бакарне жице, фабрика разних профила бакарне жице, на 
јужном крају града.

Фабрика вентила, фабрика на јужном крају града.
Фабрика кисеоника, фабрика на јужном крају града.
Фабрика лак жице, фабрика на јужној периферији града, уп. Лак жица.
Фабрика племенитих метала, ова фабрика користи анодни муљ из 

процеса рафинације као полазну сировину за производњу злата, сребра, 
паладијума и селена.
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Фабрика полиестер фолија, фабрика на јужном крају града.
Фабрика соли метала и галванских препарата, производи електро-

литички рафинисано злато чистоће 99,99 процената и сребро чистоће 99,95 
процената. Фабрика је на јужном крају града.

Фабрика сумпорне киселине, ова фабрика производи техничку сум-
порну киселину, са концентрацијом од 93 до 98,4 процента.

Фабрика упаљача, фабрика на јужном крају града.
Фабрика филмова, фабрика на јужном крају града.
Факултет, технички факултет, смештен у згради Француске касине.
Филипа Кљајића, улица.
Филипа Филиповића, улица.
Фискултурна сала, средњошколска фискултурна сала на Четвртом ки-

лометру.
Fîntînа Potоc, десна притока Борске реке.
Fîntînа Sarată, извор и поточић, притока Борске реке.
Fața Maìescă, присојна страна.
Fața Mаre, коса, страна.
Флотација, постројење за флотирање бакарне руде.
ФОД, фабрика опреме и делова РТБ Бор, настала из централне, одно-

сно електро-машинске радионице.
Фонтана са степеништем, налазила се на месту садашње робне куће 

Београд.
Voralberg, логор за присилно мобилисане раднике у току Другог свет-

ског рата.
Franken, логор за присилно мобилисане раднике у току Другог свет-

ског рата.
Француска касина, репрезентативна зграда за друштвени и забавни 

живот француских руководилаца Борског рудника у којој се данас налази 
Технички факултет.

Француска Колонија, део града Бора од Штале до Рампе, друго име 
за Стари Бор.

Француска школа, школа у којој су се школовала деца француских 
радника у Бору. Отворена је 1912. године и радила до 1941. године.

Француске виле, виле подигнуте за становање француских руководи-
лаца Борског рудника.

Француски магацин, продавница, махом, колонијалне робе одакле су 
се снабдевали Французи који су живели у Бору пре Другог светског рата.

Фрање Клуза, улица у Бањском Пољу.
Фудбалско игралиште, 1. фудбалско игралиште у Француској 

колонији, неограђено (данас не постоји); 2. некадашње фудбалско игралиш-
те на Трећем километру.
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Хајдук Вељкова, улица.
Хајдучка чесма, чесма у Борском потоку, више Индустријских базена.
HVB, банка у Бору.
Хердерова, улица.
Hessen, логор из времена Другог светског рата.
Хиландарска, улица.
Hipfl ex, самостална занатска радња, Цара Лазара 7.
Holstein, логор за присилно мобилисане раднике у току Другог свет-

ског рата.
Хомољска, улица.
Хотел „Београд“, некадашњи хотел.
Хотел „Језеро“, хотел на Борском језеру.
Хотел „Јелен“, хотел на Црном врху.
Хотел „Мексико“, хотел.
Хотел „Металург“, хотел на Борском језеру.
Хотел „Турист“, налазио се на месту данашње робне куће „Београд“.
Хотелска плажа, плажа испред хотела „Језеро“.

C, разбијено рудно тело у Борском лежишту бакра.
Цара Лазара, улица.
Центар, в. Стари Центар.
Центар за таленте, образовна установа у Бору.
Централна радионица, радионица за техничко одржавање погона 

Бор ског рудника.
Центробанка, банка у Бору, Моше Пијаде 86.
Центро турист, туристичка организација.
Церово, 1. рудно лежиште у рудном пољу Мали Кривељ-Церово; 2. 

рудник Церово, експлоатисан је као површински коп десет година. Припре-
ма се нова експлоатација.

Церово комплекс – Дреново, рудно тело у руднику Церово.
Церово комплекс – Cracu Bugaresc, рудно тело у руднику Церово.
Церово-Примарно, рудно тело у руднику Церово.
Церово-Цементација 1, рудно тело у руднику Церово експлоатисано 

је од 1994. до 2002. године.
Церово-Цементација 2, рудно тело у руднику Церово.
Церово-Цементација 3, рудно тело у руднику Церово.
Церово-Цементација 4, рудно тело у руднику Церово.
Церска, улица.
Циганско поље, утрина.
Циглана, стара циглана на Седмом километру.
Црвенкапа, дечје обданиште.
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Црепана, фабрика црепа на јужном крају града.
Црква Светог Ђорђа, православна црква у Бору подигнута у 

византијско-руском стилу 1912. године. Освећењу присуствовао престоло-
наследник Александар I Карађорђевић.

Црква Светог Људевита, католичка црква у Бору.
Црна Трава, грађевинско предузеће.
Црни вр, бивша кафана у центру града, чувена по ноћној забави руда-

ра.
Црновршка пруга, пруга уског колосека од Бора до Црног врха (1945–

1968). Служила је за превоз руде бакра са рудника Липе до Бора и превоз 
огревног дрвета са планине Црног врха до Бора.

Црновршких бригада, улица.
Црноречка, улица у Бањском Пољу.

Чаршија, ранији народни назив за Стари Центар.
Чеде Кецмана, улица.
Чесма породице Аврамовић, чесма у некадашњем Бор Селу.
Четврти километар, део града Бора, удаљен на југ четири колометра 

од старог центра града.
Четврти хоризонт, четврти ниво подземне експлоатције руде бакра.
Четрнаести хоризонт, четрнаести ниво подземне експлоатације руде 

бакра.
Чешаљ, стамбено-пословна зграда са неколико стамбених кула у низу 

која тако подсећа на чешаљ.

Śṷaca Boruluì, вис (567 m) под шумом, више града.
Śṷaca lu Dulcan, прво откривено рудно тело у Борском лежишту ба-

карне руде.

Śṷaca lu Gìorgìe , шума, пашњаци, ливаде.
Śṷaca Cazac, брдо (589 m) под шумом.
Śuaсa Cormaroş, шума, пашњак.
Śṷaca Curugă, налазиште злата на Црном врху.
Śṷaca Paşan, брдо, обрадиво земљиште.
Śṷaca Prvuluì, шума, пашњак.
Śṷaca Raì, шума, пашњак.
Śṷaca Stanuluì, брдо (538 m) под шумом, западно од Бора.
Jet-set, ресторан.

Шеснаести хоризонт, шеснаести ниво подземне експлоатације руде 
бакра.

Шести хоризонт, шести ниво подземне експлоатације руде бакра.
Шестог августа, улица.
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Шиљата главица, голо брдо.
Шистекова, улица.
Шриф, кућа разнородних масовних медија (штампа, радио, филм).
Штала, некадашње штале у којима су чувани вучни коњи Борског руд-

ника.
Шумска долина, долина којом тече Борска река.

БРЕСТОВАЦ

Брестовац // Brestoţ

Етник: Брестовљанин, Брестовљанка // Brstovìan, Brestovìană
Ктетик: брестовачки // brestoveńesc.

Брестовац је село у борској општини, удаљено пет километара јужно од 
града. Лежи на Брестовачкој реци, левој притоци Црног Тимока. Узводно на 
истој реци је Брестовачка Бања. Брестовац је раније био типично разбијено 
село, али се сада становништво све више са појата сасељава у центар села. 
Рачуна се да данас преко половине становништва живи у селу а друга на 
појатама, тзв. котунима. Спомиње се у XVI веку као село са 15 породица. 
У Брестовцу данас живи 3.039 становника просечне старости 41,3 год. За 
последњих нешто више од пола века број становника кретао се овако: годи-
не 1948. 2.051 становник; 1953. 2.120; 1961. 2.350; 1971. 2.201; 1981. 2.121; 
1991. 3.140 и 2002. 3.039 становника. Мештани се баве земљорадњом и сто-
чарством, али претежан их је број ранијих година радио у борском руднику 
бакра.

Суседна места су: Бор, Слатина, Метовница, Шарбановац и Злот.

Avramońi, део села у коме живи претежно породица Аврамовића.
Ађутантски конак, конак кнежеве пратње, са две собе за издавање, у 

Брестовачкој Бањи. Налазио се северно од Кнежевог конака (в). Не постоји 
више.

Аì lu Barbu, део села у коме живи претежно породица Барбуловића.
Аì lu Brca, део села у коме живи претежно породица Бркића.
Aì lu Dragul, део села у коме живи претежно породица Драгуловића.
Аì lu Iorgovan, део села у коме живи претежно породица Јорговановића.
Аì lu Crjan, део села у коме живи претежно породица Кржановића.
Aì lu Lapadat, део села у коме живи претежно породица Лападатовића.
Аì lu Radu, део села у коме живи претежно породица Радуловића.
Aì lu Soldat, део села у коме живи претежно породица Солдатовића.
Aì lu Stroìi, део села у коме живи претежно породица Стројића.
Аì lu Traìcu, део села у коме живи породица Трајковића.
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Алексићи, део села у коме живи претежно породица Алексића.
Anđelońi, део села у коме живи претежно породица Анђеловића.
Antoneśći, део села у коме живи претежно породица Антонијевића.
Аtanascońi, део села у коме живи претежно породица Атанасковића.

Базен, базен олимпијских размера, више Брестовачке Бање, који је 
требало да се снабдева водом из Брестовачке реке, али је вазда остао сув и 
неупотребљив.

Базен број један, лековити базен у Брестовачкој Бањи температуре 
воде 36,5о С.

Базен број два, лековити базен у Брестовачкој Бањи температуре воде 
37,3о С.

Базен број три, базен лековите воде у Брестовачкој Бањи температуре 
воде 40,5о С.

Базен број четири, лековити базен у Брестовачкој Бањи температуре 
воде 36,7о С.

Базен број пет, лековити базен у Брестовачкој Бањи температуре воде 
38,9о С.

Базен број шест, лековити базен у Брестовачкој бањи температуре 
воде 36,6о С.

Balta Đońi, ливаде, пашњак.
Бања, в. Брестовачка Бања.
Бањица, в. Брестовачка река.
Бањска река, в. Брестовачка река.
Бањски пут, улица.
Бањско гробље, њиве, шума.
Бањско поље, пољана источно од Брестовачке Бање на којој је сада 

никло ново насеље града Бора.
Barbuţońi, део села у коме живи претежно породица Барбуцића.
Барски поток, лева притока Брестовачке реке.
Basańaţi, шума на Црном врху.
Baśuńeşći, део села у коме живи претежно породица Бачунића.
Белићи, део села у коме живи претежно породица Белића.
Белчи поток, десна притока Брестовачке реке.
Белшин поток, десна притока Припор потока.
Бенина коса, њиве.
Биљана, вила у Брестовачкој Бањи.
Blagoìeşći, део села у коме живи породица Благојевића.
Бољевачка, улица.
Борска, улица.
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Борско језеро, вештачко језеро, изграђено за потребе Борског рудника, 
настало преграђивањем Брестовачке реке.

Брана, брана Борског језера којом је преграђена Брестовачка река и 
тако образовано Језеро. Брана је дуга 350 m, висока 50 m, ширина у круни 6 
м, акумулира 13.000.000 кубних метара воде.

Брестовац, село у борској општини.
Брестовачка Бања, бања у источној Србији. Лежи на Брестовачкој 

реци, десетак километара западно од Бора. Десет извора температуре 32о до 
40о С сврставају је у хомеотерме. Лековита својства била су позната и старим 
Римљанима, а уживали су је и Турци. Веће коришћење почeло је од времена 
кнеза Милоша. Према његовом налогу у Беч су послати узорци воде на ана-
лизу, где је утврђена њена лековитост.

Брестовачка ливада, ливада на источној страни Црног врха.
Брестовачка река / Бањица / Бањска река, извире испод Црног врха, 

улива се најпре у Борско језеро, а по изласку из њега, као лева притока, у 
Црни Тимок.

Брестовачки поток, притока Брестовачке реке.
Бугариновићи, део села који претежно настањује породица Буга ри-

новића.
Будићи, део села у коме живи претежно породица Будића.
Бујица, поток који се у Брестовачкој Бањи састаје са Брестовачком ре-

ком, в. Puiț, Пујица.

Vacărìaţă, пространо поље југоисточно од села.
Vaľa Đońi, поток и вис (588 m) под шумом, северно од Борског језера.
Vaľa Crjană, речица, притока Брестовачке реке.
Vaľa Marìaţă, речица, притока Брестовачке реке.
Vaľa Trńană, поток, шума и пашњаци источно од Борског језера.
Вашарска, улица.
Велике тилве, шумовито брдо висова од 699 и 786 m.
Велики кладенац, извор топле воде у Брестовачкој Бањи.
Величковићи, део села у коме живи породица Величковића.
Видовачки поток, поток.
Вила „Топлица“, вила у Брестовачкој Бањи.
Вода за очи, извор чија вода помаже код неких очних болести.
Војводе Радомира Путника, улица.
Врањска, улица.
Врбарски поток, лева притока Брестовачке реке.

Gľigoreşći, део села у коме живи претежно породица Глигоријевића.
Голо брдо, вис (928 m), на врху го, у нижим пределима шума.
Golubońi, део села у коме живи претежно породица Голубовића.
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Горњаковићи, део села у коме живи породица Горњаковића.
Горњи извор, извор за купање у Брестовачкој Бањи (постоје извори са 

којих се вода само пије).
Грабове ливаде, ливаде и шума.
Гречићева глава, шумовито брдо.
Гробље, сеоско гробље.
Гробљански поток, притока Брестовачке реке.
Grofulońi, део села у коме живи породица Грoфуловића.
Гужилове падине, шума и пашњаци, западно од Борског језера.
Гурулов поток, лева притока Брестовачке реке.
Guscońi, део села у коме живи претежно породица Гускића.

Данила Атанасковића, улица.
Даудов поток, десна притока Брестовачке реке.
Дашчара, некадашња дрвена зграда у Брестовачкој Бањи. Служила је 

за становање најсиромашнијих слојева. Порушена је у Првом светском рату.
Дворац Александра Карађорђевића, кнежев дворац у Брестовачкој 

Бањи, подигнут 1856. године, рестаурисан 2009. године.
Двоспратна кафана, кафана на улазу у Брестовачку Бању. На спрату је 

било осам соба за госте.
Дечје летовалиште, објекти дечјег летовалишта на Савачи.
Дом одмора, угоститељски објекат у Брестовачкој Бањи.
Dosu Viìi, брдо (432 m), њиве, шума.
Dosu lu Morarìu, купасто брдо под шумом.
Dosul Băńî, стара, столетна шума на јужном ободу Брестовачке Бање.
Dosul Mare, пашњак, шума.
Драгањи поток, десна притока Брестовачке реке.
Драгин поток, лева притока Брестовачке реке.
Драгомировићи, део села у коме живи претежно породица Драго ми-

ро вића.
Драгулово, стеновито брдо.
Други извор, извор у Брестовачкој Бањи.
Дуга коса, шумовита коса.
Dumbravă / Dunbrava, обрадиво поље уоквирено шумом. На овом ме-

сту констатовано је насеље раног неолита.
Dunbravă, в. Dumbráva.

Đalu Viìilor, њиве, извор.
Ђорђевићи, део села у коме живи породица Ђорђевића.

Живковићи, део села у коме живи породица Живковића.

Jurcońi, део села у коме живи породица Журкића.
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Забран, шума, више Брестовачке Бање.
Збег, шума северно од Борског језера.
Зграда државних квартира, некадашња зграда за госте у Брестовачкој 

Бањи. Имала је 15 соба од којих су седам биле ниске и влажне. Изгорела је у 
време Првог светског рата.

Зградица надзорника државних зграда, зграда за становање држав-
ног чиновника који је водио рачуна о Бањи, која је била у државном влас-
ништву.

Здање, в. Дворац Александра Карађорђевића.
Злотска, улица.

Излетник, вила у Брестовачкој Бањи.
Илије Думитрашковића, улица.
Испод Бране, део Брестовачке реке непосредно испод бране Борског 

језера.

Јабланичка, улица.
Јованов поток, десна притока Брестовачке реке.
Казанов поток, десна притока Брестовачке реке (више Језера).
Caľińeşći, део села у коме живи претежно породица Калиновића.
Калиник, 1. доста равно поље и шума; 2. поток, десна притока Рукја-

вице.
Caloşă, поток.
Калошев поток, в. Calóşă.
Камени део, брдо, шума.
Каменски поток, лева притока Брестовачке реке.
Камп, аутокамп на Борском језеру.
Carabaşońi, део села у коме живи претежно породица Карабашевића.
Карабушли поток, притока Брестовачке реке.
Kiriđesc, место на коме се налазило Старо гробље.
Cîmpu Maćeì, њиве јужно од села.
Cîmpu Paľi, зараван североисточно од Брестовачке Бање.
Cîmpu Triesti, зараван југозападно од Брестовачке Бање.
Кладенац испод Малог конака, извор топле воде у Брестовачкој Бањи.
Кладенац јужно од Блата, извор топле воде у Брестовачкој Бањи.
Кнежев конак, в. Конак кнеза Милоша.
Кнежева бања, купатило број један, подигнуто за време Турака, у 

Брестовачкој Бањи, уп. Базен бр. 1.
Кнеза Милоша, улица.
Књажевачка, улица.
Коза, заселак.
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Конак кнеза Александра Карађорђевића, в. Дворац Александра 
Кара ђорђевића.

Конак кнеза Милоша, кнежев конак у Брестовачкој Бањи подигнут 
1837. године.

Conśata, шума, ливаде и пашњаци на источној обали Борског језера.
Copilońi, део села у коме живи претежно породица Копиловића.
Кошута, вила у Брестовачкој Бањи.
Cracu Bugari, брдо под шумом.
Cracu Buśeńilor, брдо северно од села.
Cracu Đacule, шуме, њиве.
Cracu lu Crjan, заселак.
Cracu Lung, шума, пашњак.
Cracu Plop, шумовито брдо.
Cracu Perńac, коса под шумом.
Cracu Petruń, шуме и пашњаци на Црном врху.
Cracu Sanduluì, вис (579 m) под шумом.
Crjana, шума, пашњаци.
Кржанов поток, лева притока Брестовачке реке.
Crouańe, њиве и појате.
Crşìa lu Gavril, брдо (477 m), у нижим пределима шума, на врху голо.
Crşìa Savača, купасто брдо под шумом.
Cu Bujor, поток, брдо, северно од села.
Cu Frasînă, поток.
Cuasta lu Crjan, њиве, около шума, ливаде и пашњаци.
Кубужорски поток, притока Брестовачке реке.
Culmìa, шуме, пашњаци.
Culmìa Đeńi, невисоко брдо, њиве.
Culmìa lu Dlucan, брдо.
Culmìa Sátuluì, пространо поље под њивама.
Купатило број два, старо купатило, подигнуто за време Турака у 

Брестовачкој Бањи, уп. Базен број два.
Купатило број три, купатило са базеном и три камене каде.
Купатило број четири, ово купатило је било у згради од дасака, ози-

дано 1890. године.
Кусалка, брдо, шума.
Кучајна, 1. поље северно од села; 2. заселак.
Кучајница, брдо под шумом више Четвртог километра у Бору.

Lacurì, 1. поток, њиве; 2. заселак.
Лападатовићи, део села који претежно насељава породица Лапа-

датовића.
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La Śoś, шума, пашњаци.
Летњиковац краља Петра I, краљев летњиковац у Брестовачкој Бањи 

подигнут 1906. године.
Lu Crjan, поток, лева притока Брестовачке реке.
Lu Мeìaì, поток, притока Куфрасине.
Lṷócu lu Duşan, њива.
Lṷócu lu Iľiìa, обрадива земља.
Lṷócu lu Crjan, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Ľubişa, ораћа земља.
Lṷócu lu Mihaìlo, њива.
Lṷócu lu Ceda, њива.
Lṷócu lu Sima, њива.
Lupulońi, део села у коме живи породица Лупуловића.
Луција, вила у Брестовачкој Бањи.

Мале тилве, шуме, пропланци, ливаде.
Мали конак, в. Конак кнеза Милоша.
Malezeìa, обрадиво земљиште према селу Слатини.
Mararì, њиве, шуме.
Марецова река, река која утиче у Борско језеро.
Марица, река, десна притока Припора.
Маркова река, поток на Црном врху.
Marcotańi, део села који насељава породица Маркотановића.
Martińeşći, део села у коме живи породица Мартиновића.
Маршала Тита, улица.
Миленковићи, део села који претежно настањује породица Милен ко-

вића.
Милованчин рт, пашњаци, ливаде на Црном врху.
Miloşońi, део села који претежно настањује породица Милошевића.
Милутина Бојића, улица.
Mitacońi, део села у коме живи породица Митаковића.
Михаила Пупина, улица.
Мишулов поток, десна притока Брестовачке реке.
Мост, мост на Брестовачкој реци у Брестовачкој Бањи.
Мотел „Излетник“, мотел у Брестовачкој бањи.
Mureì, 1. њиве и нешто шуме; 2. заселак, источно од села.
Mutuľi, поток, притока реке Ружане.
Negrońi, део села у коме живи претежно породица Неграновића.

Obľej, пашњак.
Ogaşeľe, поље под обрадивим земљиштем јужно од села.
Ogaşu Ariśilor, десна притока Припор потока.
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Ogaşu Brestoţ, поток, десна притока Брестовачке реке.
Ogaşu Brestoţuluì, 1. поток; 2. заселак.
Ogaşu Bugari, лева притока Казановог потока.
Ogaşu Bugarin, 1. десна притока Брестовачке реке; 2. заселак.
Ogaşu Vuśińi, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Gurguluì, притока Брестовачке реке.
Ogaşu dă Ud, поток.
Ogaşu Driki, десна притока Брестовачке реке.
Ogaşu Dumbravi, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Đeńi, притока Џановог потока.
Оgaşu în Petlovo Рoľe, десна притока Огашу Ђони.
Ogaşu Ievi, десна притока Брестовачке реке (више Језера).
Ogaşu Carabaş, притока Брестовачке рeке.
Ogaşu Crjan, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Croṷańe, десна притока Брестовачке реке, у самом селу.
Оgaşu cu Bujoru, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Cuśaìni, лeвa притока Брестовачке реке.
Ogaşu la Crşìa lu Gavril, поток.
Ogaşu la Ţucan, поток.
Ogaşu la Śоaca Ńiţa, притока Брестовачке реке.
Ogaşu la Śоaca Strain, поток.
Ogaşu lu Vaselan, десна притока Џановог потока.
Ogaşu lu Marin, притока Брестовачке реке.
Оgaşu lu Miìaì, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu lu Patric, десна притока Ogaşu Stroìi.
Ogaşu lu Petric, лева притока Ружане.
Ogaşu lu Prigaìu, десна притока Брестовачке реке (више Језера).
Оgaşu lu Raìa, притока Брестовачке реке.
Ogaşu lu Srećco, лeва притока Брестовачке реке.
Ogaşu lu Florìa, десна притока Рукјавице.
Оgaşu Mararì, десна притока Огашу Ђени.
Оgaşu Meìască, поток који утиче у Борско језеро.
Ogaşu Мureì, извор.
Ogaşu Peki, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Popi, извор и слаб поточић.
Ogaşu Potoc, поток; заселак.
Ogaşu Prvuluì, лева притока Огашу Строји.
Ogasu Priporì, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Rău, поток, десна притока Брестовачке реке.
Ogaşu Rujana, лева притока Брестовачке реке.
Ogasu Savača, притока Брестовачке реке.
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Ogaşu Sîrbulov, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Stancuľi, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Steńac, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Strain, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Stroìi, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Тîlvi, поток.
Ogaşu Trńani, притока Брестовачке реке, в. Трњански поток.
Ogaşu Ćiramiĝisc, притока Брестовачке реке.
Оgaşu Śuśur, поток.
Ogaşu Śalirìa, поток.
Озренска, улица.
Олимпијски базен, саграђен на отвореном поред Брестовачке реке 

више Брестовачке Бање. Планирано је да се пуни водом из Брестовачке реке, 
али је већином био сув и ван функције, в. Базен.

Оманов поток, поток.
Оџаклија, стара сеоска зграда у којој се организују етно изложбе.

Paìcońi, део села у коме живи претежно породица Пајкића.
Pastrońi, део села у коме живи претежно породица Пастроњевића.
Pauńeşći, део села у коме живи претежно породица Пауновића.
Пети извор, извор за умивање очију у Брестовачкој Бањи.
Петков поток, поток и обрадиво земљиште око потока.
Петкова падина, удолина којом протиче Петков поток и шума.
Петлово поље, обрадиво земљиште.
Pìatra Mare, брдо, пашњак, шума.
Pìatra Roşă, брдо северно од села.
Планинарски дом, планинарски дом на Црном врху.
Плато на Ушћу, место традиционалног паљења Преображењске ватре 

у Брестовачкој Бањи, на ушћу Пуице у Брестовачку реку.
Plop, подручје под шумом, лево од пута за Црни врх.
Позорница, отворена позорница у Брестовачкој Бањи.
Poìana cu Ľurdă, шума.
Poìeńe, шумовита област северно од Бора.
Potocu la Śuсan, поток.
Potocu Stanculuì, поток.
Potоcu Şalirìă, в. Ogaşu Şalirìa.
Првомајска, улица.
Првулов поток, в. Оgaşu Prvuluì.
Првулово брдо, шумовито брдо северозападно од села.
Pripor, поток; изворишни ток Брестовачке реке.
Puiţ, поток у Брестовачкој Бањи.
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Пујица, в. Puiţ, уп. Бујица.

Радничка, улица.
Radońi, део села у коме живи породица Радуловића.
Ракита, шума.
Reţă, поток, лева притока Брестовачке реке.
Ртањска, улица.
Ruvină, брдо, некада под виноградима.
Рударска, улица.
Рудина, брдо (518 m), на врху сасвим голо, у средњем појасу шума, у 

подножју њиве.
Rujană, речица, в. Ogaşu Rujana, лева притока Брестовачке реке и брдо-

вито подручје под шумама и ливадама.

Савача / Савачка, ледина, шумарак.
Савачка, в. Савача.
Савачки камена, стеновити део брда Crşìa Savača.
Садови, шума, њиве.
Sađină, њиве и шума, јужно од села.
Селиште, ливаде и пашњаци на северној обали Борског језера.
Село, центар села.
Сиротињски квартири, задужбина Хајдук Вељковог брата Милутина 

Петровића Ере у Брестовачкој Бањи, намењена сиротињи. Имала је три про-
стране собе у којима се могло сместити 35–40 лица. Порушена је између два 
рата.

Sîrbońi, део села у коме живи породица Србуловића.
Сокобањска, улица.
Спасовдан, место на коме се одржавају свечности и обреди поводом 

Вознесенија Господњег.
Србулов поток, лева притока Брестовачке реке.
Сретков поток, лева притока Брестовачке реке.
Српска круна, угоститељски објекат са преноћиштем у Брестовачкој 

Бањи.
Српски поток, десна саставница Џановог потока.
Stadion, фудбалско игралиште месног клуба Брестовац.
Stangaśilońi, део села који претежно насељава породица Станга чи-

ловића.
Стангачилово поље, поље, њиве.
Станков поток, притока Мареци потока.
Станоја Горњаковића, улица.
Станоја Миљковића, улица.
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Старо гробље, 1. некадашње гробље које се налазило у самом селу; 2. 
некадашње гробље које се налазило у Кириђеску; 3. гробље које се налазило 
на Селишту.

Старо турско купатило, в. Хамам.
Стевана Сремца, улица.
Страинов поток, лева притока Припора.
Страинова чука, вис северозападно од села.
Стројићи, део села који претежно настањује породица Стројића.
Stupareşći, део села у коме живи породица Ступаревића.
Сува река, лева притока Брестовачке реке, као и подручје око Суве 

реке.
Суваја, изворишни предео Суве реке.
Suvaìa Mureì, поље око Аеродрома.
Сувача, пашњаци, њиве, шума.
Тикића поток, поток.
Tîlva, в. Tîlva Ńagra.

Tîlva Beşinić, брдо под шумом.
Tîlva cu Bujoru, брдо под шумом и пропланцима.
Tîlva Mare, шумовито брдо.
Tîlva Mică, шуме, ливаде.
Tîlva Ńagră, шумовито брдо.
Toncă, брдо под пашњацима.
Топлица, вила у Брестовачкој Бањи.
Trailońi, део села у коме живи породица Траиловића.
Trasńită, шуме, њиве.
Трг омладине, трг у центру села.
Трећег октобра, улица.
Трњански поток, лева притока Брестовачке реке.
Трњане, 1. заселак; 2. археолошки локалитет.
Трујкића брдо, в. Śoaca Truìcońi.
Truìcońi, део села који претежно настањује породица Трујкића.
Тунел, 1. тунел у брани Борског језера дуг 230 метара, промера 1,8 ме-

тара; 2. тунел од Борског језера до Бора, прокопан кроз Борско брдо, којим се 
спроводи вода са језера у индустријске погоне Борског рудника.

Турско купатило, хамам у Брестовачкој Бањи.

Ћосин поток, десна притока Брестовачке реке.

Ursuľeşće, део села у коме живи породица Урсуловића.
Ушће, ушће речице Пујице и Брестовачке реке у Брестовачкој Бањи.

Faţa, њиве према селу Метовници.
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Fata Mare, ливаде, шума.
Faţă Meìască, шума.
Flămîndă, обрадиво земљиште и шумарци према селу Слатини.
Fîntîna Bugarin, извор.
Fîntîna Viìilor, извор.
Fîntîna în Vacăriaţă, извор.
Fîntîna în Dumbrăvi, извор.
Fîntîna în Cîmpu lu Maćeì, извор.
Fîntîna cu Sađinilor, извор.
Fîntîna Curčunĝi, извор.
Fîntîna la Crşìa Savača, извор.
Fîntîna Lacurì, извор.
Fîntîna lu Crjan, извор.
Fintîna lu Strain, извор.
Fîntîna Meìască, извор и слаб поточић.
Fîntîna Prvuluì, извор.
Fîntîna Savačă, извор.
Fîntîna Urzăşće, извор.
Француске бараке, шумска манипулација на Црном врху.
Fundoańe, шуме, ливаде.
Хајдучка чесма, чесма западно од Бањског гробља.
Хамам, купатило у Брестовачкој Бањи.
Хиландарска, улица.
Хотел „Дом одмора“, хотел у Брестовачкој Бањи.
Хотел „Језеро“, хотел на Борском језеру.
Хотел „Металург“, стари хотел на Борском језеру.

Ţerova Faţă, њиве и шуме на северозападном ободу Џановог потока. 
Овде је, на имању Слободана Андрејића, констатовано насеље раног неолита.

Црвена, шума.
Црни врх, шумовита планина (1.043 m) у источној Србији.
Црноречка, улица.

Четврти извор, извор за купање у Брестовачкој Бањи.
Чорболоковићи, део села који претежно насељава породица 

Чорболоковић.
Čugur, брдо под шумом.
Ĝană, уп. Џаново поље.

Џанов поток, притока Брестовачке реке.
Џаново поље, њиве пољопривредног добра.

Śerceş, брдо (878 m) под шумом.
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Śṷaca Bеrbìeşće, шумовито брдо.
Śṷaca Bujor, пашњак, шума.
Śṷaca Bunarì, шумовито брдо на северној ивици села Брестовца.
Śṷaca Bunarìuluì, в. Śṷaca Bunarì.
Śṷaca Viìilor, брдо, њиве, шума.
Śṷaca Ievi, вис (599 m) под шумом.
Śṷaca Сormaroş, вис (644 m) под шумом.
Śṷaca Cuśunźi, њиве на брду благих падина.
Śṷaca lu Bogdan, брдо под шумом.
Śṷaca lu Preda, вис под шумом.
Śṷaca lu Strain, брдо шуме, њиве.
Śṷaca Mare, шумовито брдо.
Śṷaca Mejdină, вис под шумом.
Śṷaca Moşuluì, купасто брдо под шумом; заселак.
Śṷaca Naltă, шумовито брдо северно од села.
Śṷaca Ńiţă, брдо више села, шума, њиве.
Śṷaca Patură, пашњаци и шума.
Śṷaca Peki, шумовито брдо југозападно од села.
Śṷaca Peri, брдо (477 m), на врху шума, у подножју њиве.
Śṷaca Popi, вис под шумом, југозападно од Бора.
Śṷaca Prvuluì, купаст вис под шумом, западно од Бора.
Śṷaca Robuľe, брдо.
Śṷaca Stroìi, брдо, шума, ливаде, њиве.
Śṷaca Trńană, брдо, шума.
Śṷaca Troìаnă, брдо (560 m), шума.
Śṷaca Truìcońi, њиве и шума.
Śṷaca Urzăşće / Śṷaca Urzîşte, њиве, шума, на левој страни Брестовачке 

реке, ниже села.
Śṷaca Urzîşte, в. Śuаca Urzăşće.
Śṷaca Čorbar, шумoвито узвишење.
Śṷacareľe, шумовито побрђе, њиве.
Śṷacarìu Bačuni, шума, пашњак.
Śṷacarìu cu Čunĝ, пашњак, шума.
Śṷacarìu Peki, коса под њивама прошарана шумарцима.
Śuśur, поље, пашњак, шума.

Шарбановачка, улица.
Шљивар, поток, притока Брестовачке реке.
Şul Śuacă, чука северно од села.
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БУЧЈЕ

Бучје // Buśìa

Етник: Бучјанин, Бучјанка // Buśeńan, Buśeńană.
Ктетик: бучјански // buśesc.

Бучје је село у борској општини. Лежи у западном подножју планине 
Стола. Први пут се спомиње у турском попису из 1466. године као село од 15 
кућа. Године 1560. имало је 12 домаћинстава. Наводи се и село Мала Бањица, 
данас једна сеоска махала Бучја. Према попису из 2002. године, у селу је у 
181 домаћинству живело 666 становника просечне старости 45 година. За 
последњих пола века број становника кретао се овако: 1948. године 967 ста-
новника, 1953. 1.012, 1961. 1.059, 1971. 1.036, 1981. 970, 1991. 789 и 2002. 
666. Мештани се баве земљорадњом и сточарством. Добар број је био запо-
слен у борским рудницима бакра. Од 1889. године постоји четвороразредна 
основна школа, којој је нова школска зграда подигнута 1901. године. Цркве 
нема. Суседна села су Оштрељ, Доња Бела Река, Лука, Горњане и Кривељ.

A lu Oprìa, део села у коме живи претежно породица Опрића.
Adamońi, део села у коме живи претежно породица Адамовића.
Aì lu Bogdan, део села у коме живи претежно породица Богдановића.
Аì lu Costadin, део села у коме живи претежно породица Костадиновића.
Álbìe, валов за појење стоке поред извора.
Ator, пашњак и шума.

Baltă, обрадиво земљиште, ливаде, пашњак.
Bańiţă, 1. поток, лева притока Кривељске реке; 2. обрадиво земљиште, 

пашњак, шума; 3. заселак.
Баре, подводно земљиште.
Barlońi, заселак.
Бигрен, поток, десна притока Беле реке.
Bordeľ, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Brańişće, пашњак и разноврсна шума.
Бучје, 1. поток; 2. село.

Vaľa Buśìi, обрадиво земљиште, заселак.
Vaľa Мare, део засеока Топла.
Vaľa Stanculuì, обрадиво земљиште, пашњак, шума; заселак.
Vezuriń, каменити венац са нешто кржљаве шуме.
Виногради, један део села.
Vîrfu Ruźini, каменито земљиште, пашњак.
Voìińeşći, део села у коме живи претежно породица Војиновића.
Vrteş, обрадиво земљиште, ливаде, шума.
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Голаја, 1. брдо, врх Голог крша, пашњак; 2. шумовита удолина којом 
тече поток Голаја.

Голи крш, стрма стеновита греда сeвероисточно од села.
Grboţ, заселак села Бучја.

Doľej, поље и пашњаци.
Dós, обрадиво земљиште, пашњак и шума.
Драгуљски поток, десна притока потока Бигрена.
Драгуљско брдо, обрадиво земљиште и шума.
După Tîlvă, обрадиво земљиште и пашњак.

Đalu Buśìi, брдо под обрадивим земљиштем, пашњаком и шумом на 
врху; место на коме се налази село Бучје.

Ђурина, пашњак и шума.

Jurjońi, део села у коме живи претежно породица Журжевића.
Јастребовац, обрадиво земљиште и шума.
Iońeşći, део села у коме живи претежно породица Јоновића.

Камење, каменито земљиште и ретка трава.
Corcana, речица, лева притока Кривељске реке.
Corńetu аl Marìе, пашњак, шума.
Corńetu lu Petcu, пашњак, шума.
Коса под Крш, пашњак.
Cracu Ńicoľi, поље.
Cracu Pacu, обрадиво земљиште.
Crou, го вис (666 m).
Крш, каменито земљиште, пашњак.
Crşpola Vîrf, пашњак, каменито земљиште, шума.
Curmatură, улегнуће на врху брда, шума.

La Viì, заселак.
Lazareşći, део села у коме живи претежно породица Лазаревића.
Lacurì, пашњак.
Londraì, обрадиво земљиште и ливаде.
Luncă, равна ливада поред реке.
Lṷócu lu Bogosav, oбрадиво земљиште.
Lṷócu lu Veseľin, њива.
Lṷócu lu Zavişa, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Iľiìa, обрадива земља.
Lṷócu lu Pera, њива.

Мали крш, стеновита греда преко које води стаза за планинарски дом 
на Столу.
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Martińeşći, део села у коме живи претежно породица Мартиновића.

Obľej, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Ogaşu Caraguì, поток, шума, пашњак.
Ogaşu Golaìă, лева притока Кривељске реке.
Ogaşu Draculuì, саставница потока Сурдупа.
Ogaşu lu Pătru, притока Топљанског потока.
Ogaşu lu Rakiţu, поток, саставница реке Коркане.
Оtаr, заселак.

Pađină, обрадиво земљиште, шума и пашњак.
Pađina Largă, обрадиво земљиште и шума.
Pađina Leki, каменито земљиште, шума.
Pađina lu Andreì, пашњак и шума.
Păuńeşći, део села у коме живи породица Пауновића.
Pe Keìe, шума.
Pìatra Ńagră, вис (721 m), пашњаци, шума.
Под Кршом, пашњак, шума.
Под Стол, шума и пашњак.
Појата Марка Бучјанца, појата која је имала одређену улогу у осло-

бодилачком рату.
Поље, обрадиво земљиште.
Prvuľeşći, део села у коме живи породица Првуловића.
Prjiľ, шума.
Priod, 1. обрадиво земљиште; 2. заселак.

Ракитски поток, лева притока Кривељске реке.
Ruźină, пашњак.

Saracă, поток, удолина под шумом.
Селиште, обрадиво земљиште, шума.
Солила, стеновита стрмина низ коју се осипа ситан камен.
Stankeşći, део села у коме живи породица Станковића.
Стари виногради, обрадиво земљиште, шума.
Стол, планина, крш, пашњак, ливаде, у подножју шума.

Tîlvă, брдо, букова шума.
Tîlva Baìcuľe, узвишење, пашњак, шума.
Tîlva Ńagră, брдо, шума.
Tîlva Sátuluì, шумовито брдо.
Топла, заселак који је наизменично припадао c. Бучју или c. Луки.
Топљански поток, притока Равне реке.
Trăìlońi, део села у коме живи претежно породица Траиловића.
Тruìcońi, део села у коме живи претежно породица Трујкића.
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Tufi ľi Muori, источна коса, обрадиво земљиште.

Feţî Vîrfuluì, врх према планини Столу.
Filipońi, део села у коме живи претежно породица Филиповића.
Fîntîna Bańiţă, извор потока Бањица.
Fîntîna Golaìa, извор потока Голаје.

Ţăpe, планински превој између Бучја и Горњана.
Црна чука, в. Tîlva Ńagră.
Црно село, шума.

Śeret, 1. храстова шума; 2. део засеока Топла.
Śṷaca Draсuluì, голо брдо (599 m).

Śṷaca Roşîìe, пашњак и нешто шуме.
Şćubeì, извор; обрадиво земљиште, пашњак.

ВАЛАКОЊЕ

Валакоње // Vaľacuańi

Етник: Валакоњац, Валакоњка // Vaľacuańan, Vaľacuańană.
Ктетик: валакоњски // vaľacuańesc.

Валакоње је село у бољевачкој општини. Налази се неколико киломе-
тара источно од Бољевца. Разбијеног је типа, са центром села и више мањих 
заселака и самосталних појата. У турским пописима из XV и XVI века неко-
лико пута се спомиње значајно село Паралево (1466. чак 30 домаћинстава). 
Налазило се свакако у доњем току данашњег потока Паралево који протиче 
крај Валакоња. Према попису од 2002. године у селу је живело 1.436 станов-
ника просечне старости од 46,1 године. У последњих нешто више од пола 
века број становника кретао се овако: године 1948. 2.366 становника; 1953. 
2.436 становника; 1961. 2.248; 1971. 2.285; 1981. 1.960; 1991. 1.648 и 2002. 
године 1.436. Становништво се бави земљорадњом и сточарством. Има чет-
вороразредну основну школу, у ствари две: једну у центру села, другу у засе-
оку Валакоње-Буково. Старије разреде деца уче у Бољевцу. Суседна места су 
Савинац, Подгорац, Боговина, Мали Извор, Бољевац, Добрујевац и Оснић.

Аvramońi, део села у коме живи породица Аврамовића.
Аì lu Andreì, део села у коме живи претежно породица Андрејевића.
Аì lu Аnźel, део села у коме живи претежно породица Анђеловића.
Aì lu Beì, део села у коме живи претежно породица Бејића.
Aì lu Biba, део села у коме живи претежно породица Бибића.
Аì lu Bosioc, део села у коме живи претежно породица Босиоковића.
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Аì lu Bugarìu, део села у коме живи претежно породица Бугаревића.
Aì lu Gigu, део села у коме живи претежно породица Гигуловића.
Aì lu Gruìa, део села у коме живи претежно породица Грујесковића.
Aì lu Drnda, део села у коме живи претежно породица Дpндаревића.
Аì lu Crpa, део села у коме живи претежно породица Крпетића.
Aì lu Lapadat, део села у коме живи претежно породица Лападатовића.
Aì lu Strain, део села у коме живи породица Страиновића.
Aľifuońi, део села у коме живи породица Јовановић.
Aмбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Валакоњу.
Андрејев поток, лева притока Буковог потока.
Ápa Curată, поток бистре воде.
Ápa Ufundată, тиха вода у јазу на Тимоку.
Арнаута, 1. река, десна притока Црног Тимока и околно поље; 2. за-

селак.

Bagaìuoviţ, њиве, пашњаци, шуме.
Бађикићево брдо, њиве и шумарци.
Bađicońi, део села у коме живи претежно породица Бађикића.
Başćìavă, башта, градина, повртњак.
Bibońi, део села у коме живи породица Бибића, в. Aì lu Biba.
Blojońi, махала у којој живи претежно породица Бложића.
Боговински пут, пут за село Боговину.
Богородица, место у пољу где се прославља сеоски празник.
Бољевачки пут, пут за Бољевац.
Branişća lu Savić, шума.
Braniśća dă Plută, топољак поред Тимока.
Букова, в. Валакоњска река.
Букови, в. Валакоњски поток.
Букови поток, десна притока Црног Тимока.
Буково, 1. шума, њиве, пашњаци; 2. заселак.
Burćă, поток.

Валакоње-Буково, в. Буково (2).
Валакоњска река / Букова, десна притока Црног Тимока, уп. Vaľa 

Mare.
Валакоњски поток / Букови, десна притока Црног Тимока.
Валакоњско брдо, брдо на путу Зајечар–Параћин код села Валакоња.
Валакоњско Буково, 1. обрадиво земљиште и шумарци; 2. заселак.

Vaľa lu Burduş, лева притока Ваља маре / Валакоњске реке.
Vaľa Mare, 1. в. Валакоњска река; 2. поље око реке Ваља маре.
Viìa dă Jos, некадашњи виногради ближи селу.
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Viìa dă Sus, некадашњи виногради према Букову.
Viìa lu Voìa lu Viìor, виноград.
Viìa în Faţă, виноград.
Viìorońi, део села у коме живи претежно породица Вијоровића.
Виноградско брдо, обрадиво земљиште.
Vladońi, део села у коме живи претежно породица Владуловића.
Voìcańi, део села у коме живи претежно породица Војкановића.

Giguľeśće, део села у коме живи претежно породица Гигуловића.
Грнчарски поток, 1. десна притока реке Арнауте и земљиште око по-

тока; 2. заселак.
Гробље, данашње гробље налази се поред старог пута за Бољевац, 

упор. Старо гробље, Друго гробље.
Gura Boìi, део земљишта између надвожњака и моста за Боговину, пре-

ко Тимока.

Dosu Popi, брдо, њиве и шуме.
Дрндарски поток, десна притока Букови потока.
Друго гробље, друго гробље, по старости, налазило се више села, у 

Букову.
Drumu Sátuluì, пут који oд Бољевца иде кроз село.
Duminică Mare, в. Тroìţa.

Đalu Voìńi, невисоко брдо под њивама на коме су се налазиле војне 
барутане.

Đin cоlo đe Recă, обрадиво земљиште преко Тимока.
Jgìab, место поред извора где је корито за појење стоке.

Zavoìu, шумарак поред Vaľa Mare.
Zlatońi, део села у коме живи породица Златановића.

Игриште, равно, обрадиво земљиште.
Iľencаńi, део села у коме живи претежно породица Иљенкановића.
Испод воденице, место на Тимоку где жене перу рубље и потапају 

конопљу.
În Covi în Timoc, ливада у кривини Тимока.

Јаношевићев млин, млин који се налази на улазу у село, са главног 
пута.

Carabaśońi, део села у коме живи претежно породица Карабашевића.
Caraulă, доста стрмо, шумовито брдо поред пута Бољевац–Зајечар.
Кerańi, део села у коме живи претежно породица Керановића.
Cîmpu lu Bucă, поље и њиве више села, на Букову.
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Cîmpu Burći, брдо под ораницама.
Cîmpu Sátuluì, обрадиво земљиште.
Код чесме, место испред чесме где се у реду чекало за воду.
Coľibă, стара колиба у пољу.
Cotuìońi, део села у коме живе Котујићи.
Cracu Burći, обрадиво земљиште.
Cracu Împadurit, шумовито брдо.
Cracu Cladcońolor, заселак.
Cracu Cuspiń, заселак.
Cracu lu Burduś, брдо на чијем је западу шума, а на истоку њиве.
Cracu Lugińeśelor, заселак.
Craśun, горњи ток Валакоњске реке.
Crśćeńoni, део села у коме живи претежно породица Крштенановића.
Круг, обрадиво земљиште.
Круши, њиве и по који шумарак.
Кумово брдо, њиве на брду.
Curaturì, обрадиво земљиште.
Curdum, поток.
Curduman, 1. обрадиво земљиште и шума; 2. заселак.

Lác, обрадиво земљиште, ливаде и шумарци, више села.
Лакат, оштра кривина на Тимоку.
Лападатовићи, махала у којој живи истоимена породица.
Livez, ливаде поред Тимока.
Lîngă Potocu, извор поред Ogasu lu Balaś.
Lu Balaşki Potoc, поток источно од села.
Lṷócu cu Viśi, засад вишања.
Lṷócu lu Živoìin, њива.
Lṷócu lu Miloìe, њива.
Lṷócu lu Miroslav, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Nenad, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Tihomir, њива.
Lṷócu lu Filip, њива.
Lupońi, махала у којој живe Луповићи.

Маријин поток, десна притока Буковог потока.
Мarcońi, део села у коме живи претежно породица Марковића.
Marćineśći, део села у коме живи претежно породица Мартиновића.
Merjicońi, махала у којој живи претежно породица Мержикића.
Miìuconi, део села у коме живи претежно породица Мијуцића.
Милошев млин, некадашња воденица.
Mìara Sacă, пашњак.
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Moara lu Dop, воденица и околно земљиште.
Moara Mare, воденица и околно земљиште.
Moara Sînt Nicoľi, воденица на Тимоку код Брода, уп. Турска воденица.
Moara Filolor, воденица и околно земљиште.
Мост преко Валакоњске реке, друмски мост преко Валакоњске реке 

на путу Зајечар–Параћин,
Мост преко Стајкићеве јаруге, преко моста се прелазило да би се 

обрађивала земља између јаруге и Тимока.
Muscalońi, део села у коме живи претежно породица Мускаловића.

Ńeguľeşći, део села у коме живи претежно породица Негуловића.
Ńaguľeşći, део села у коме живи претежно породица Њагуловића.

Ogaşu Vaśi, десна притока Оgaşu Burduş.
Ogaşu Viìilor, десна притока Грнчарског потока.
Ogaşu Dragan, поток.
Ogaşu Drndarì, притока Црног Тимока.
Ogaşu cu Ľordă, поток, десна притока Валакоњске реке и земљиште 

около њега.
Ogaşu lu Balaś, в. Лубалашки поток.
Ogaşu lu Burduś, лева притока Vaľa Mare.
Ogaşu lu Burća, притока потока Арнаута.
Ogaşu Marin, притока Црног Тимока.
Ogaşu Sátuluì, поток који протиче кроз Валакоње.
Опрашиново поље, њиве, шуме, пашњаци
Основна школа Валакоње, четвороразредна основна школа у центру 

села.
Основна школа Валакоње-Буково, четвороразредна основна школа 

у засеоку Буково.
Оsoìna, шума.

Paìuśońi, део села у коме живи породица Мускаловића.
Pandureśći, махала у којој живи претежно породица Пандуревића.
Paralvă, в. Паралово.
Паралеви поток, десна притока Црног Тимока.
Паралово, њиве, шумарци, поток, заселак. Овде се у турско доба на-

лазило село Паралова / Баралева. Године 1455. имало је 19 домаћинстава, 
а било је у тимару Хамзе, сина Тазиџи Караџе, са обавезм од 2.933 акче. 
Године 1560. налазило се делом на царском хасу, делом у тимару спахије 
Мехмеда. Обојима господарима давало је 2.557 акчи (Лукач, Видин 70, 105, 
119, 212)

Pauńeśći, део села у коме живи претежно породица Пауновића.
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Pe Vaľe, земљиште поред Тимока.
Pe Marĝina a Drumuluì, ливада.
Ponore, место источно од села.
Попов извор, извор испод стене на брду Караули.
Porumba, брдо западно од села.
Posesie a lu Voìa, имање Војислава Вијоровића.
Поток, зeмљиште око потока Паралево.
Potoсu Sátuluì, в. Ogaşu Sátuluì.
Precatură, разљевиште ниже Стајкићеве воденице где се Тимок може 

прегазити и колима прећи.
Pruńişu lu Ion, шљивар на крају села.
Punćă, брвно преко потока.

Ravńiśće Miloşoń, нешто равније место источно од села.
Radońi, део села у коме живи претежно породица Радоњића.

Santa Maria Mare, Велика Госпојина и место где се она прославља.
Santa Maria Mică, Мала Госпојина и место где се она прославља.
Sat, в. Село.
Село, центар села.
Село Први Део, део села, заселак. (Административни назив локалне 

самоуправе).
Село Други Део, део села, заселак. (Административни назив локалне 

самоуправе).
Сеоски поток, в. Ogaşu Sátuluì.
Sîmbăta Аlbă, празник који се прославља у селу.
Sîrbuľeśći, део села у коме живи претежно породица Србуловића.
Stadion, фудбалско игралиште месног клуба Тимок.
Стајкићева воденица, воденица на десној обали Тимока.
Стајкићева јаруга, јаруга која километрима води воду из Тимока ка 

Стајкићевoj воденици.
Старо гробље, најстарије гробље у Валакоњу за које се зна, налазило 

се ниже села, на утоку сеоске речице у Тимок.
Стена на Караули, једна стена на брду Караули испод које је извор.
Стојаново брдо, њиве.
Stoìkeśći, део села у коме живе Стојковићи.
Страиновићи, махала у којој живи истоимена породица.
Supt Drum, топољар.
Supt Muorminţ, њиве.

Татарско поље, пространо поље њива и пашњака у шумском окружењу.
Tîlva Jońi, њиве, шуме.
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Tîlva lu Balaś, шумовито брдо и обрадиво земљиште.
Тimoc, 1. река Црни Тимок; 2. пољопривредно земљиште поред Црног 

Тимока; 3. заселак.
Toroglańi, део села у коме живи претежно породица Тороглановића.
Trailońi, део села у коме живи претежно породица Траиловића.
Тroìţă, сеоска заветина; слави се у селу код општине, односно код 

месне канцеларије.
Turcońi, део села у коме живи претежно породица Турчевића.
Турска воденица, в. Mṷára Sînt Nicoľi.
Tufa lu Gigul, брдо (474 m) под шумом.

Ćeferìani, део села у коме живи претежно породица Ћеферјaновића.

Faìniśoni, део села у коме живи претежно породица Фајнишевића.
Fađet, букова шума.
Fîntîna cu Ľordă, извор.
Fîntîna Sátuluì, чесма.

Ţаrvană, в. Церована.
Ţarînă, њиве источно од Валакоња.
Церована, њиве западно од Валакоња.
Циганско брдо, шумовито брдо.
Ţundrońi, део села у коме живи претежно породица Цундрића.

Чолаков камен / Чолаков крш, кршевито брдо на десној обали реке 
Арнауте, близу ушћа у Тимок.

Чолаков крш, в. Чолаков камен.

Śṷaca Mică, њиве, шумарци и појате.
Śṷaca Naltă, узвишење, њиве, шуме, појате.

Şеpońi, део села у коме живи претежно породица Јаношевића.
Şergoni, део села у коме живи претежно породица Шeргића.
Şîrbońi, део села у коме живи претежно породица Шарбaновића.

Широко поље, в. Татарско поље.
Штале, објекти некадашње сточарске фарме, данас у распадању и 

развла чењу.

ВЕЛИКИ ИЗВОР

Велики Извор / Гуљами Извор

Етник: Изворац, Изворчанка / Великоизворац, Великоизворчанка.
Ктетик: великоизворски.
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Велики Извор је село у општини Зајечар. Лежи 5 km североисточно од 
града, на десној страни Белог и Великог Тимока. Извор се први пут спомиње 
у турском попису из 1455. године као пусто село. Године 1586. имао је 19 кућа 
и десеторицу нежењених момака. Када га је 1784. године посетио аустријски 
ухода Покорни имао је 250 кућа и 80 коња. Тај нагли пораст становништва 
индиректно говори о досељавању са истока, из Бугарске. Према попису из 
2002. године у селу су у 754 домаћинства живела 2.684 становника просечне 
старости 44,7 година. За последњих пола века број становника кретао се 
овако: године 1948. 3.758 становника, 1953. 3.676; 1961. 3.598; 1971. 3.363; 
1981. 3.062; 1991. 2.945 и 2002. 2.684. Становници се баве земљорадњом и 
сточарством. Чувени су баштовани и главни снабдевачи зајечарске пијаце 
поврћем. Одгајивачи су расних коња. Међусобно говоре једним бугарским 
дијалектом донетим са источне стране „јатове границе“. Постоје осморазред-
на основна школа и црква. Суседна места су Халово, Вражогрнац, Зајечар, 
Грљан и Прлита. Са истока је Република Бугарска.

Алапин, 1. речица, десна притока Тимока; 2. равно земљиште око те 
речице; 3. некадашње село на ушћу реке Безданице у Тимок.

Алапин брдо, обрадиво земљиште. Налажени су остаци из праисторије.
Алапинске градине, место у равници око Алапинског потока где мно-

ги Изворци имају своје баште.
Алапински поток, десна притока Тимока, уп. Алапин (1).
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Зајечара у Великом Извору.
Андрејев поток, поток.
Андрејевићи, махала у којој живи истоимена породица.
Анте Бојовића, улица.
Антијевићи, део села у коме живи породица Антијевића.

Бале Стојановића, улица.
Балканска, улица.
Баљевско лозе, виноград породице Баљевић.
Баљевци, део села у коме живи претежно породица Баљевића.
Бара, река која тече кроз село.
Бачиште, обрадиво земљиште североисточно од села. Налажени су 

остаци из праисторије.
Безданица, 1. река, десна притока Тимока, граница према с. Халову, 

извире у Бугарској, 2. коса под шумом и обрадивом земљом.
Безданички поток, 1. в. Безданица; 2. обрадиво земљиште око реке 

Безданице.
Белгиска пруга, траса некадашње Белгијске пруге Вршка Чука – 

Радујевац, која је пролазила равничарским делом сеоског атара. Данас је то 
излокан пољски пут.

– 79 –



288 Jакша Динић

Бели Тимок, река, десна саставница Великог Тимока.
Биволарев поток, поток.
Било, 1. обрадиво земљиште уза саму српско-бугарску границу; 2. ме-

сто где је некада било село.
Бисеркина и Мирославова градина, башта, повртњак у равници по-

ред Тимока.
Блато, мочварно земљиште поред пута за село, из правца Зајечара.
Бониното кладанче, извор.
Брестак, подручје, данас, осушених брестова.

Валовићи, махала у којој живи истоимена породица.
Ванчина колиба, колиба у Градишту.
Ватовски градини, баште породице Ватовић.
Ватовско лозе, виноград породице Ватовић.
Ватовићи, махала у којој живи истоимена породица.
Велики ступањ, узвишење (173 m), обрадиво земљиште, шума, па-

шњак, воћњаци.
Велковски колиби, појате и околно обрадиво земљиште и пашњаци.
Верина и Миладинова градина, башта, повртњак у равници поред 

Тимока.
Вецковото, земљиште на коме се раније налазила дрвена црквица.
Вишњар, равно земљиште на десној обали Белог Тимока (источно од 

зајечарске болнице).
Владов трап, узвишење под обрадивим земљиштем и пашњацима.
Влашки дол, поток, клисура на Прлитском потоку; граница према селу 

Прлити.
Влчков кладанац, извор.
Воденичиште, место на коме је некада, на Тимоку, била воденица.
Водица, слабачак извор.
Војничко кладанче, изворчић.
Вражогрначко, имање неких Вражогрнчана на десној обали Тимока.
Врело, извор Језаве.
Вршка чука, вис на Старој планини (692 m) под шумом и пашњацима.
Вучак, поток, десна притока Тимока, који је до 1919. године, у том 

делу, представљао границу између Србије и Бугарске.
Вучковић Славољуба градина, башта, повртњак у равници поред Ти-

мока.
Вучковићи, махала у којој живи истоимена породица.
Вучково колибиште, бивша колиба, ливада и пашњак.

Гањов вр, махала.
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Генчићева вила, вила, млин и околно имање Ђорђа Генчића, не ка-
дашњег српског министра унутрашњих послова. Данас је вила претворена 
у затвор (апсану).

Генчићева градина, башта породице Генчић.
Генчећева чесма, чесма у пољу коју је подигао бивши министар Ђорђе 

Генчић.
Генчићи, махала у којој живи истоимена породица.
Герин дол, поток, шума.
Говедарник, шума и пропланци према бугарској граници.
Говеђи дол, шума, поток.
Голема бара, барљиво земљиште поред Тимока.
Голема њива, обрадиво земљиште.
Големо Алапино, према предању, некадашње село на ушћу Алапин-

ског потока у Тимок.
Големо Село, некадашње село на ушћу Алапинског потока у Тимок, 

уп. Големо Алапино.
Горња великоизворска воденица, некадашња воденица кнеза Мило-

ша на Тимоку, у атару В. Извора. Данас не постоји.
Горње брдо, пашњаци, ливаде.
Горњи кладанац, извор.
Горњи крај, горњи део села.
Горњокрајско гробље, гробље у горњем делу села у коме се сахрањују 

горњокрајци.
Градине, обрадиво земљиште у потесу Селишту.
Градиште, обрадиво земљиште јужно од села и рушевине неког старог 

града.
Граница, обрадиво земљиште поред државне границе.
Гранични прелаз, гранични прелаз за Бугарску на Вршкој чуки.
Грљанско, имање које припада неким Грљанцима.
Грнци, пашњак и нешто шуме.
Гробље и село до Рунтаве могиле, сматра се да је овде некада 

постојало село.
Грожђов вр / Гројзи вр, обрадива земља. Налажени су остаци из праи-

сторије.
Гројзи вр, в. Грожђов вр.
Густи растак, обрадиво земљиште, шума.

Дашићи, махала у којој живи истоимена породица.
Два грба, два мала узвишења у потоку Пишуре.
Двадесет девети новембар, улица.
Двадесет други децембар, улица.
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Двата кладанца, извори реке Безданице (у Бугарској).
Динкина стубла, извор.
Длибоки дол, поток.
Дојчинова и Велина градина, башта, повртњак у равници поред Ти-

мока.
Доња великоизворска воденица, некадашња воденица кнеза Милоша 

на Тимоку, у атару В. Извора. Данас не постоји.
Доње брдо, страна под обрадивим земљиштем. Налажени су остаци из 

преисторије.
Доњи кладанац, вир из којега стока пије воду.
Доњи крај, доњи део села.
Доњокрајско гробље, гробље укоме се сахрањују доњокрајци.
Доситијева, улица.
Драгњов брод, в. Турско блато.
Драгњов дол, в. Драгњов поток.
Драгњов кладанац, извор Драгњовог потока.
Драгњов поток, десна притока Дубоког потока.
Драгољев кривуљ, обрадива земља у кривини Тимока.
Дрењак, обрадиво земљиште поред државне границе.
Други Ступањ, мала зараван после друге узбрдице на путу за Вршку 

чуку, около пашњаци и шума.
Друм, пут који води на Пландиште.
Дубљанска, улица.
Дубоки дол / Дубоки поток, поток, лева саставница Баре и околна об-

радива земља, махала. Налажени су остаци из праисторије.
Дубоки поток, в. Дубоки дол.
Дугачки рт, брдо (305 m), пашњаци, њиве, шума.
Душаново лозе, виноград.

Ђергов лештак, пашњак и шума.
Ђерговићи, махала у којој живи истоимена породица.
Ђерићи, махала у којој живи истоимена породица.
Ђорђев поток, изворишни ток Дубоког дола.
Ђуркова падина / Жабарското, дубодолина у којој се у турско време 

налазила скромна, дрвена црквица.

Жабарското, в. Ђуркова падина.

Забела, обрадива земља и остаци старе тврђаве.
Зајечарска, улица.
Запис на Вецковото, запис на месту на коме се налазила стара дрвена 

црквица коју су, према народном сећању, спалили Турци.
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Запис на Жабарското, запис на месту на коме се некада налазила 
скромна, дрвена црквица.

Змајева, улица.

Изворска ћуприја, мост на Белом Тимоку преко којега се иде из Заје-
чара у Велики Извор.

Изворски пут, улица.
Илијина шума, шума, браник.
Испод село, обрадиво земљиште, баште, ливаде.

Јаз, брана на реци за воденицу.
Јаз Блато, мочварно земљиште.
Јазовина, брдо, њиве, пашњаци, шума.
Јаковското кладанче, извор.
Језава, речица која се губи у Милосављевом блату.
Јончићи, махала у којој живи истоимена породица.
Јотовићева градина, башта породице Јотовић.
Јотовићи, махала у којој живи истоимена породица.

Кале, рушевине старог града на Градишту.
Калилка, равно земљиште на десној обали Тимока; део села.
Калчов вр, брдо, шума.
Калчов кладанац, извор Калчовог потока.
Калчов поток, притока Дубоког дола.
Каменов поток, поток.
Камик, једна долиница, по ободу каменита, а по дну и странама под 

бујним ливадма.
Кьнчовска градина, башта породице Канчић.
Кьнчовски колиби, појате у Полето.
Карађорђева, улица.
Карантин, некадашњи карантин на српско турској граници подигнут 

по наредби кнеза Милоша, након појаве куге у Турској.
Караула, 1. данашња гранична караула на Вршкој чуки; 2. некадашња 

караула на реци Безданици према Бугарској. После припајања села Халова 
Србији oвa караула је укинута.

Караџићева, улица.
Катов поток, поток.
Кефелов дол, поток.
Кефелова бара, мочварно земљиште.
Кози дол, шума и ливаде.
Којчовско, имање и две-три колибе.
Косовска, улица.
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Котроманац, назив за карантин (контумац) на српско турској граници, 
на Вршкој чуки.

Кочкова воденица, воденица на Дубоком долу.
Кошута, 1. обрадива земља у равници, на источној обали Тимока. На-

лажени су остаци из праисторије; 2. насеље.
Краварник, пашњаци и шума поред саме бугарске границе, јужно од 

села.
Крај село, баште у равници ниже села.
Криви поток, десна притока Тимока и околно обрадиво земљиште, 

ниже села.
Кривуљ, кривина на Тимоку и обрадиво земљиште у њој.
Кривуљана, обрадиво земљиште и шума.
Кривуљански кладанац, извор.
Кривуљански поток, лева притока Дубоког дола.
Кивуљански пут, пут који из села води у Кривуљану.
Крстина градина, башта, повртњак у равници поред Тимока.
Крчољ, место поред Тимока на коме је, према предању, била убијена 

аждаја која је терорисала село.
Курија, поток, лева притока Безданице.

Лазаревић Славољуба градина, башта, повртњак у равници поред 
реке Тимока.

Лакомица, бочни воденични канал за испуштање вишка воде из глав-
ног воденичног канала – јаруге.

Лалов кладанац, извор Лаловог потока.
Лалов поток, десна притока Стаменског потока.
Латинско гробље, старо гробље, верује се, из античког периода, у Ста-

меновом селишту.
Ливоралев поток, в. Риволарев поток.
Лилићев јаз, канал који је водио воду са Тимока на Лилићев млин.
Липар, шума, пашњак и њиве.
Лозета, обрадиво земљиште на левој обали Безданице.
Локва, обрадива земља.
Локве, обрадиво земљиште и шумарци.
Локвите, обрадиво земљиште поред државне границе.
Луковиште, обрадива земља.

Љуљашка, мост на челичним ужадима преко Тимока, између Великог 
Извора и Вражогрнца. Налази се на месту на којему је Белгијска пруга пре-
лазила преко Тимока. Још стоје бетонски стубови некадашњег железничког 
моста.
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Мали Ступањ, подножје огранака Вршке чуке (132 m), њиве, шуме, 
воћњаци.

Манастир, у новије време (прошли век) група грађана је саградила у 
пољу скромну црквицу у којој су једно време служили попови на Биљани 
петак, али сада више не долазе.

Манастирска ливада, ливада која је, претпоставља се, припадала 
некој старој цркви или манастиру.

Марјански кладанац, извор.
Маџарски дол, поток.
Маџарски кладанац, извор.
Маџарски поток, в. Маџарски дол.
Месна заједница, канцеларија месне заједнице у Великом Извору.
Месна канцеларија, месна канцеларија општине Зајечар у Великом 

Извору.
Миковска воденица, воденица у Дубоком долу.
Миковски колиби, колибе у Полето.
Милинска чука, брдо на десној обали Тимока.
Милованов поток, поток.
Миловски кладанац, извор.
Миловски поток, десна притока Дубоког потока.
Милосављево блато, вододржно земљиште.
Мирина и Небојшина градина, башта, повртњак, у равници поред 

Тимока.
Мирчин дол, в. Мирчина млака.
Мирчина млака, поток, десна притока Тошковског потока, около 

шума.
Митровићи, махала у којој живи истоимена породица.
Мишковски колиби, колибе у Полето.
Младенова падина, поток.
Могила, обрадива земља.
Моше Пијаде, улица.
Мртвина, шума.

На Билото, обрадива земља, шума.
На браништето, шума.
На Велики Ступења, обрадива земља, шума.
На Венеца, обрадива земља, шума.
На вра, шума.
На Мали Ступења, обрадива земља, шума.
На Мириното, њиве.
На орејте, виногради.
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На Пеловото, кладенац, обрадива земља.
На Прваница, место на коме је Горње гробље.
На Савата, кладенац, обрадиво земљиште.
На Широката пољана, обрадиво земљиште.
На Шонтоловото, обрадиво земљиште, шума.
Нади тополете, њиве.
Начина воденица, бивша воденица и околно земљиште.
Ненадов дол, поток, десна притока Прлитског потока.
Ненов дол, поток, обрадиво земљиште.
Ненов кладанац, извор Неновог потока.
Ненов поток, в. Ненов дол.
Нешин кривуљ, равно земљиште у меандру Тимока, на десној обали.
Нешкова круша, обрадива земља.
Нешкова чесма, чесма, њиве, ливаде.
Нешково кладанче, извор.
Нешова круша, обрадиво земљиште поред границе.
Николе Пашића, улица.
Николински колиби, група појата.
Николићи, махала у којој живи истоимена породица.

Његошева, улица.

Ослобођење, улица.
Османов шанец, пашњак и трагови утврђења на Стојчовом врху.
Османпашин шанец, в. Османов шанец.

Падина, једна дубодолина.
Пањак, онижа земљишна тераса на којој се налази основна школа.
Пањачки кладанац, извор.
Пелков поток, десна притока Прлитског потока.
Петковићи, махала у којој живи истоимена породица.
Петковска алуга, густа шума.
Петковски колиби, колибе у пољу.
Пешови сипај, каменито земљиште.
Пивнице, некадашње пивнице на десној обали Алапинске реке, које су 

попалили Турци 1876. године.
Пиротска, улица.
Пишура, извор и поток.
Пладниште, обрадиво земљиште источно од села.
Плочар, каменито земљиште.
Плоче, место где се водила битка у првом српско-турском рату 1876. 

године.
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Плочиви дол, поток, десна притока Дубоког дола, обрадиво земљиште. 
Налажени су остаци из праисторије.

Плочиви кладанац, извор.
Полето / Пољето, обрадиво земљиште, шума, колибе и појате.
Пољето, в. Полето.
Поред реке, обрадиво земљиште.
Поток, поток који иде поред Милосављевог блата.
Праваница, в. Прваница.
Прваница / Првањица / Праваница, коса јужно од села. Наилазило се 

на остатке из праисторије.
Прванички кладанац, извор.
Првањица, в. Прваница.
Први Ступањ, мала зараван после прве узбрдице на путу за Вршку 

чуку, около њиве и шуме.
Првомајска, улица.
Преки пут, некадањши пут, сада урастао у трње.
При Гундерете, раскршће на путу за село Халово.
Прлитски поток, десна притоа Тимока.
Прлитски пут, улица.
Прлитско, имање које је некада припадало неким Прлићанима.
Прлитско воденичиште, воденичиште некадашње воденице кнеза 

Милоша на Белом Тимоку.
Прогон, обрадиво земљиште.
Пујевићева градина, башта породице Пујевић.
Пунчов трап, махала.

Радетова градина, башта, повртњак у равници поред реке Тимока.
Рајков сават, 1. брдо (348 m), шума на самој српско-бугарској граници; 

2. поток.
Раљев кривуљ, равно земљиште у кривини на десној обали Тимока на 

коме се саде баште.
Ранковско лозе, виноград.
Риволарев поток / Риволарче / Ливоралев поток, десна притока Ста-

менског потока.
Ранковедовски колиби, колибе у Полето.
Рапонски колиби, колибе у Полето.
Рачић Мирослава градина, башта, повртњак у равници поред Тимо-

ка.
Риволарче, в. Риволарев поток.
Рунтава могила, купасто брдо (408 m) преко којега прелази српско 

бугарска државна граница.
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Руски споменик, споменик изгинулим Русима у Другом светском рату.

Сашина градина, башта, повртњак у равници поред Тимока.
Светозара Марковића, улица.
Сврачја падина, ретка шума.
Седмог јула, улица.
Селишка чесма, чесма узета за сеоски водовод.
Селиште, махала, обрадива земља.
Село, центар села.
Сеоска река, река која протиче кроз Велики Извор, уп. Бара.
Синђелићева, улица.
Слана бара, мочварно земљиште.
Славишина и Босанкина градина, башта, повртњак у равници поред 

Тимока.
Слепчев дол, поток.
Спомен чесма, 1. чесма посвећена палим ратницима у Првом светском 

рату; 2. чесма посвећена палим ратницима у Другом светском рату.
Српске ливаде, место на коме се налазила стара дрвена црквица коју 

су, према предању, спалили Турци заједно са девет девојака, које су се пред 
похаром унутра биле склониле.

Стајково гувно, обрадиво земљиште и шума.
Стаменово селиште, 1. обрадиво земљиште; 2. место на коме се не-

када налазило село.
Стаменска река, река, махала.
Стаменски дол, в. Стаменски поток.
Стаменски поток, десна саставница Баре и околно обрадиво земљиште.
Станица за воду, некадашња станица за снабдевање локомотива во-

дом, на Белгијској прузи.
Стојићево брдо, брдо си. од села некада под виноградима данас под 

шумом и пашњацима.
Стари дуд, место верског окупљања народа Великог Извора на Благо-

вести. Дуд је, кажу, стар неколико векова.
Степанова падина, поток.
Стојанова и Слађанина градина, башта, повртњак у равници поред 

Тимока.
Стојчов вр, обрадиво земљиште. На врху шума и остаци старог 

утврђења, Османовог шанца.
Стојчов кладанац, извор.
Стојчов поток, десна притока Кривог потока.
Страшни вир, вртлог у Тимоку у коме се понекад дуго окрећу угинуле 

свиње.
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Студени кладанац, извор.
Ступањ, 1. побрђе на путу за Вршку чуку (постоје Први Ступањ, Дру-

ги Ступањ и Трећи Ступањ); 2. некадашње село које су, по преласку из Бу-
гарске, основали Тетевенци

Ступањски поток, поток, шума, обрадиво земљиште.
Сузанина и Јовичина градина, башта, повртњак у равници поред Ти-

мока.
Сулејман, шума на самој српско-бугарској граници.

Тимок, река и обрадива земља на десној обали.
Тимочиште, равно земљиште уз десну обалу Тимока на коме се гаје 

баште.
Тимочке буне, улица.
Томасонов мост, мост на Белом Тимоку на путу Зајечар – Велики Из-

вор, који је 1877. године подигао Џ. П. Томасон из Манчестера, на место 
моста који су Турци срушили у првом српско-турском рату 1876. године.

Томицина и Сузанина градина, башта, повртњак у равници поред 
Тимока.

Топољак, дуги низ топола поред Тимока.
Точева воденица, воденица у Пишури.
Тошковски дол, обрадиво земљиште око Тошковског потока.
Тошковски поток, лева притока Дубоког дола.
Требежина, место где су раније били виногради.
Трећи Ступањ, мала зараван после треће узбрдице за Вршку чуку, 

около шума.
Трниво селиште, 1. обрадиво земљиште; 2. место на коме се налазило 

старо насеље; 3. заселак.
Трнивоселишки поток, поток.
Трново селиште, в. Трниво селиште.
Тупан, коса под обрадивим земљиштем.
Тупановачка караула, некадашња караула према Бугарској. Налазила 

се близу ушћа реке Безданице. Када су 1919. године Халово и још нека села 
на десној обали Тимока припојена Југославији престао је разлог постојању 
карауле.

Турска падина, обрадиво земљиште, шума.
Турско блато / Драгањов брод, углавном мочварно и нешто обрадивог 

земљишта на десној обали Тимока. Налажени су предмети из праисторије.

Ћунец, извор узет за сеоски водовод.
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Убавенковско, обрадиво земљиште на десној страни Тимока на коме 
се приликом орања наилази на камене зидове, изоравају се фрагменти 
земљаних судова и ситан метални новац.

Умња, обрадиво земљиште опкољено шумом.
Умњански кладанац, извор Умњанског потока.
Умњански поток, притока Прлитског потока.
Хајдучко кладанче, извор.
Халовско, имање које је припадало сељанима села Халова.

Цанов поток, поток.
Царински поток, поток, према бугарској граници.
Цачевићева градина, башта породице Цачевић.
Цветка Цаковића, улица.
Цветкове вишње, воћњак.
Церска, улица.
Циганска мала, махала у којој су живели Ђурђијанци у Великом Изво-

ру. Добила је то име по њеним црнопутим становницима, који су им личили 
на Цигане.

Цигански вр, махала, пашњак.
Цоловићева градина, башта породице Цоловић.
Црвени млин, млин на десној обали Белог Тимока зидан од црвених 

цигала.
Црвеница, црвена земља.
Црква, сеоска црква подигнута је 1874. године. Била је порушена 

у српскотурским ратовима, а обновљена 1893. године. Посвећена је Св. 
Архађелу Михаилу.

Чегарска, улица.
Черњевићеви браници, неколико хектара шуме према с. Прлити, 

власништво породице Черњевић, али су се они одселили за Нови Зеланд.
Чокар, ливаде.

Џанићево, обрадиво земљиште.
Џаново поље, поље на територији општине Бор које је дато Великом 

Извору као компензација за њихову земљу која је приликом разграничења са 
Бугарском остала у Бугарској. Данас је изузета из Великог Извора и враћена 
Бору.

Џаџов дол, поток.
Џугла, брдо изнад основне школе.

Шанец, остаци утврђења, шанца, редута.
Шашка, обрадива земља поред границе.
Широка пољана, обрадиво земљиште и шума.
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Школа, осмогодишња основна школа на улазу у село.
Шонталово / Шонтолово / Шонтулово, обрадиво земљиште и шума.
Шонтолово, в. Шонталово.
Шонтулово, в. Шонталово.
Шуматовачка, улица.

ГАМЗИГРАД

Гамзиград // Gînzîgrad

Етник: Гамзиграђанин, Гамзиграђанка // Gînzîgrađan, Gînzîgrađană.
Ктетик: гамзиградски // gînzîgrađańesc.

Гамзиград је село у зајечарској општини. Лежи на Црном Тимоку, 
10 километара западно од Зајечара. У близини су римска палата Феликс 
Ромулијана из IV века наше ере, раније називана Гамзиградски каструм, и 
Гамзиградска Бања, за коју су знали и коју су користили становници кастру-
ма. Село је збијеног типа, али има и неколико заселака: Петроњ, Баба Јона, 
Селиште и Краварник. Незнатан број становништва живи на издвојеним 
појатама. Према попису из 2002. године у 278 домаћинстава живело је 1.011 
становника просечне старости 45,3 године. У последњих нешто више од пола 
века број становника кретао се овако: године 1948. 1.223 становника; 1953. 
1.208; 1961. 1.200; 1971. 1.124; 1981. 1.080; 1991. 961 и 2002. 1.011 станов-
ника. Становништво се бави земљорадњом и сточарством. Сеоске заветине 
и славе су: Велика Госпојина, Мала Госпојина, Петковица, Свети Алимпије, 
Свети Ранђел и Свети Никола. Сваког пролећа се организује Ђурђевдански 
сабор, на коме се окупи око 800 гостију. Ниже разреде деца уче у селу, а више 
у звезданској основној школи.

A lu Jikić, део села у коме живи претежно породица Жикић.
A Ľică lu Stoìan, део села у коме живи породица Новаковић, чији је 

предак био Лика.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Зајечара у Гамзиграду.

Baba Ioană, клисура на Црном Тимоку; обрадиво земљиште, шума.
Баба Јонин поток, извор; поток, десна притoка Црног Тимока.
Баба Јонино брдо, брдо на десној страни Тимока, више села.
Бабајонски пут, пут који од села води за Баба Јону.
Бања, 1. в. Гамзиградска Бања; 2. равно земљиште на левој обали 

Црног Тимока, ниже Гамзиградске Бање.
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Бањска стена, стена у Гамзиградској Бањи. Ту су констатовани тра-
гови енеолитског периода, а нађена је и келтска фибула која се сматра нај-
источнијим налазом те врсте у Србији.

Бањски кривуљ, обрадиво земљиште у великој кривини Тимока.
Baroban, део села у коме живи породица Думитровић.
Безимени поток, десна притока Црног Тимока.
Бељевине, обрадиво земљиште, пашњак.
Била / Било, обрадиво земљиште, шума.
Било, в. Била.
Bodrcońi, део села у коме живи истоимена породица.
Božińeśći, део села у коме живи породица Божиновић.
Brańişća đe Pľută, топољар поред Тимока.
Брнзановићи, заселак у коме живи породица Брнзановића.
Budońă, речица.
Budońi, заселак; обрадиво земљиште.
Будоњски поток, притока Црног Тимока.

Vărzariì, мала тераса на једној стрмини на којој је констатовано насеље 
раног неолита.

Велико поље, обрадиво земљиште.
Веселиново брдо, брдо, шума, пашњак.
Вијадукт, мост на путу Зајечар–Параћиин преко Црног Тимока, код 

Гамзиградске Бање.
Вишицина башта, градина која се налази на уској тераси изнад Гамзи-

градског потока. Ту је констатовано насеље раног неолита.

Гамзиградска Бања, бања која се налази у меандрастој долини Црног 
Тимока, два километра западно од села. Сматра се да су је користили још 
стари Римљани, а затим је била пала у заборав. Крајем XIX века почело је 
веће интересовање за њена лековита својства, а изградња отворених базена, 
од који су поједини на самим обалама Тимока, а један у матици реке, поче-
ла је 1925. године. Тада се изграђују и први објекти за боравак посетилаца. 
Шездесетих година подигнут је хотел „Каструм“, а убрзо иза тога и болница 
звана Рехабилитациони центар.

Гамзиградски каструм / Felix Romuliana, четвороугаоно утврђење 
дебелих зидова са двадесет кула, данас у руинама, које се реконструишу и 
заштићују. Дуго се трагало за тим чему је утврђење служило док коначно 
археолошка ископавања нису утврдила да је оно штитило царску палату која 
се налазила у његовој унутрашњости. Њу је изградио, као своју резиденцију, 
император Галерије, са својом мајком Ромулом. Они су ту доживели апоте-
озу и сахрањени су на брду Караули у два маузолеја. Када је 1983. године 
пронађена архиволта са натписом Felix Romuliana сазнало се право име те 
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грађевине. У тврђави и око тврђаве констатовани су остаци насеља раног 
неолита. Читав археолошки комплекс је стављен под заштиту УНЕСКО-а, а 
градске власти се труде да од свега начине туристичку атракцију.

Geşa, поље иза Ђокиног виса.
Гњилак, пашњак, обрадиво земљиште.
Говеђа падина, пашњак и шума.
Голаја, обрадиво побрђе на левој страни Тимока.
Градиште, в. Гамзиградски каструм.
Грађевина са коридором, истражени објекат на Феликс Ромулијани.
Grаđina lu Ioana, башта, повртњак.
Grаđina Sátuluì, в. Građina Timoculuì.
Grаđina Timoculuì, баште поред Тимока.
Gruìu dîn Colo Ogaşa, шума.

Dă Supra dă Sát, њиве, виногради и шумарци.
Дечје летовалиште, некадашње дечје летовалиште у Гамзиградској 

Бањи, испод бране за хидроцентралу.
Domu lu Iľiìa Şofericań, имање познатог возача Илије.
Dosu аl Mare, шума у изворишном делу Драгановог потока.
Драганов поток, десна притока Селишког потока.
Друм, остаци старог пута за које се сматра да су из римског доба.
Дудица, 1. брдо кроз које је прокопан тунел на прузи Зајечар–Параћин; 

2. обрадиво земљиште, шума.
Dumińică Mare, сеоска заветина у Селишту.
Dumińică Mică, сеоска заветина у Потоцима.
Думитрашковићи, део села у коме живи истоимена породица.
Dîn Colo dă Timoc, обрадиво земљиште, пашњаци, шума и колибе.

Ђокин вис, голо брдо, обрадиво земљиште.

Железничка станица Гамзиградска Бања, некадашња железничка 
постаја на пруи Зајечар–Параћин код Гамзиградске Бање.

Живковићи, део села у коме живи истоимена породица.
Жикин камен, стена у Гамзиградској Бањи са које је проф. Живота 

држао ученицима час географије, када их је доводио на екскурзију у Бању.

Јîcońi, део села у коме живи породица Михајловић.

Западна капија и бедеми млађег утврђења, археолошки истражени 
објекти на Феликс Ромулијани.

Западна капија и бедеми првобитног утврђења, археолошки истра-
жени и конзервирани објекти на Феликс Ромулијани.

Илићи, део села у коме живи истоимена породица.
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Источна капија млађег утврђења, археолошки истражен и конзерви-
рани објекат на Феликс Ромулијани.

Iаzu lu Miìu, некадашњи јаз на Црном Тимоку за Мијину воденицу.
Iаncovići, махала у којој живи породица Јанковић.

Једнобродна грађевина (Tribunal), археолошки истражен објекат на 
Феликс Ромулијани.

Једнобродна грађевина у југоисточној четврти, археолошки истра-
жен објекат на Феликс Ромулијани.

Јовановићи, махала у којој живи породица Јовановић.

Каменолом, друго име за Римски мајдан, тj. каменолом одакле су 
Римљани вадили камен за изградњу Ромулијане.

Cancońi, део села у коме живи породица Горњаковић.
Caraulă, брдо према селу Звездану на коме се налазе маузолеји и туму-

ли Ромуле и императора Галерија.
Keìa Gînzîgraduluì, велики кривина Тимока код Гамзиградске Бање.
Кеìа Timoculuì Mare, брдо у кривини Тимока.
Comoră, пашњак.
Краварник, обрадиво земљиште и шума. Ту су констатовани остаци 

насеља раног неолита.
Cracu lu Đoca, в. Ђокин вис.
Cracu lu Moşu Miloş, рт на коме се налазила кућа чика Милоша, веш-

тог мајстора у намештању прелома костију.
Кривул / Кривуљ, обрадиво земљиште у кривини Црног Тимока.
Кривуљ, в. Кривул.
Crińoni, заселак у коме је живела истоимена породица.
Crovańe, обрадиво земљиште.
Cúаsta Mare, обрадиво земљиште.
Купатило (Thermae), археолошки истражен објекат на Ромулијани.

Лазаревићи, део села у коме живи истоимена породица.
Лице, обрадиво земљиште.
Luìańi, део села у коме живи породица Јаношевић.
Lṷócu lu Borivoìe, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Ľubinco Prvulović, њива.
Lṷócu lu Milorad, ораћа земља.
Lṷócu lu Мoşu Iovan, њива.
Lṷócu lu Negoslav, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Raìńi, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Slobodan, њива.

Љуљашка, в. Punće.

– 94 –



303Топоними Црноречја

Мала палата у југозападној четврти (Ромулин триклинијум), архео-
лошки истражен објекат на Феликс Ромулијани.

Маринковићи, део села у коме живи истоимена породица.
Мартиновићи, део села у коме живи истоимена породица.
Маtańi, део села у коме живи породица Матић.
Микулов поток, притока Тимока.
Микулов сават, обрадиво земљиште.
Miulońi, део села у коме живи породица Миулони.
Михајловићи, део села у коме живи истоимена породица.
Мuara а lu Miìu, некадашња Мијина воденица.
Мuara Sátuluì, воденица на Црном Тимоку више Љуљашке.
Мuara Supt Sátu, воденица на Црном Тимоку ниже села.
Московски пут, стари пут који је водио за Планиницу и Бољевац, за 

који се сматра да су га у неким ранијим ратовима изградили Руси. Данас је 
запуштен, једва служи као пољски пут.

Мустафа, обрадиво земљиште.
Мutońi, део села у коме живи истоимена породица.

Николов сават, обрадиво земљиште, шума.

Ogaşu Saľişći, в. Селишки поток.
Ogaşu Sátuluì, поток на улазу у село из правца Зајечара, притока Црног 

Тимока.
Осојно, шума, в. Dosu al Мare.

Павлово брдо, обрадиво земљиште, шума.
Палата у северозападној четврти, археолошки истражен објекат на 

Ромулијани.
Палата у североисточној четврти, археолошки истражен објекат на 

Феликс Ромуллијани.
Papucońi, део села у коме живи истоимена породица.
Pauńeşći, део села у коме живи породица Пауновић.
Петобродна грађевина (Horreum), истражени објекат на Феликс Ро-

мулијани.
Petroń, шума, поље изнад Московског пута. На овом месту констатова-

ни су остаци насеља раног неолита.
Петроњи камен, пашњак, шума.
Пицуловићи, део села у коме живи истоимена породица.
Pìatra cu Albină, каменито земљиште, стена.
Пландиште, пашњак, обрадиво земљиште.
Поток, извор, поток.
Потоци, обрадиво земљиште, шума.
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Puìańi, део села у коме живи породица Димитријевић.
Punće, пешачки мост на челичним ужадима преко Црног Тимока.

Reliţă, део села у коме живи породица Несторовић.
Рехабилитациони центар, бањска болница за лечење разних болести 

и рехабилитацију повређених и изнемоглих.
Рикверцова појата, појата и околно имање.
Римски мајдан, в. Каменолом.
Ромулијана, рушевине палате римског цара Галерија, в. Гамзиградски 

каструм и Felix Romuliana.
Sat, центар села.

Săľişćă, в. Селиште.
Săşcońi, део села у коме живи истоимена породица.
Свети Илија, заветина која се одржава близу Ђокиног виса.
Селишки поток, десна притока Црног Тимока.
Селиште, обрадиво земљиште, више Ромулијане, на коме се некада 

налазило село Гамзиград.
Страњак, каменито земљиште.
Страхин поток, извор и после тога поток.
Sînt Pìetru, сеоска заветина која се налази између аутопута и Црне реке.

Tăiş, обрадиво земљиште, шума, источно од села.

Теишки поток, лева притока Драгановог потока.

Теишко брдо, обрадиво земљиште и шума југозападно од села.
Тimocu, 1. река Црни Тимок; 2. обрадиво земљиште поред Црног Ти-

мока.
Траиловићи, део села у коме живи истоимена породица.

Ćeiş, в. Tăiş.

Felix Romuliana, рушевине царске палате и утврђења императора 
Галерија, из IV века, в. Гамзиградски каструм.

Fîntîna în Dosu Mare, извор.

Хотел „Каструм“, хотел у Гамзиградској Бањи.

Храм у јужном делу, истражени објекат на Феликс Ромулијани.
Храм у северном делу, истражени објекат на Феликс Ромулијани.

Централа, електрична централа у Гамзиградској Бањи подигнута 1909. 
године, која још увек ради.

Црни Тимок, река.
Џулумово поље, обрадиво земљиште.
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Śuśur, изворчић са којега је вода отицала преко једне базове цевчице и 
потом поточић.

Şanţu, утврђење на Голаји.

Школска чесма, бетонска чесма са славином, поред пута.
Шупљар, кратак тунел на прузи Зајечар–Параћин, код Гамзиградске 

Бање

ГОРЊАНЕ

Горњане // Gorńana.

Етник: Горњанац, Горњанка // Gorńan, Gorńană.
Ктетик: горњански // gorńanesc.
Горњане је село у борској општини. Од града је удаљено 27 километара, 

идући на север. Планине Велики и Мали крш раздвајају му територију на 
два неједнака дела – већи источни и мањи западни. У ствари западно од тих 
планина су само засеоци Гарван и Прекокрш. Велики и Мали крш протежу 
се скоро меридијално. Гребени су им изузетно назубљени. Источне стране 
окомите и стеновите подсећају на неке алпске пределе, па се Горњане 
понекад, из туристичко-пропагандних разлога, назива Мала Швајцарска. 
Атаром протичу две речице: Љубова река и Лозовица. Становништво се бави 
земљорадњом и сточарством. Има четвороразредну основну школу од 1866. 
године, која се налазила у Старом Селу. Године 1901. премештена је у центар 
села, а 1985. године изграђена је нова школска зграда. Поред ове постоји и 
основна школа у засеоку Крушар, која је отворена 1949. године. Такође је 
постојала и основна школа у засеоку Прекококршу. Радила је од 1957. до 
2004. године када је затворена због малог броја ђака. Године 1900. сазида-
на је лепа црква, посвећена Светој Тројици. Стоји као диван споменик, и 
види се из далека. Према попису из 2002. године у 369 домаћинстава живело 
је 1.114 становника. За последњих пола века број житеља кретао се овако: 
1948. године 2.061 становник, 1953. 2.126; 1961. 2.093; 1971. 1.875; 1981. 
1.705; 1991. 1.446 и 2002. 1.114. Суседна села су Лука, Танда, Црнајка, Рудна 
Глава, Влаоле, Кривељ и Бучје.

A lu Barbu, део села у коме живи претежно породица Барбуловића.
A lu Vanuţa, део села у коме живи претежно породица Вануцића.
A lu Grecu, део села у коме живи претежно породица Грекуловића.
A lu Śćefan, део села у коме живи претежно породица Стефановића.
A lu Traila, део села у коме живи претежно породица Траиловића.
A lu Ţocu, део села у коме живи претежно породица Цокића.
Аvramuońi, део села у коме живи претежно породица Аврамовића.
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Аdamuońi, махала у којој живи претежно породица Адамовића.
Аmbulantă, амбуланта дома здравља из Бора у Горњану.
Ápa Álbă, врело, јак извор.
Arđal, страна, коса под обрадивим земљиштем.
Ariśi, пашњак, трње и ситна шума.
Arnaglauă, суседно село: Рудна Глава.
Атлас, снажан стуб који држи таваницу у Омањској пећини.

Balaşońi, крај у коме живи породица Балашевић.
Балкон дворане ратних жртава, тераса у Омањској пећини.
Балкон понорске дворане, тераса у Омањској пећини.
Baltă, влажно земљиште, мочварне ливаде.
Balta Álbă, мала мочвара у коју дотиче бела, кречњачка вода.
Balta cu Verđeаţă, башта, повртњак.
Balta Mare, 1. обрадиво земљиште, влажне ливаде; 2. заселак села 

Горњана.
Безак врх, кршевити вис (1.020 m).
Безимена пећина, пећина која се налази испод превоја који раздваја 

Гарван и Обли.
Безимени извор, константан, али слаб, мали извор.
Безимени извор два, налази се на пола пута између Bрата и Омањске 

пећине.
Безимени извор три, налази се на дну јаруге, уз Омањски поток.
Бела пагода, степенасти стуб у Омањској пећини.
Беле воде, врело, извориште Љубова реке.
Бели извор, крашко врело (25 л/сек).
Бели изворац, пећина.
Бели извори, више извора, затим снажан поток на коме је доста воде-

ница и ваљавица, са источне стране Малог крша.
Бело стадо, крупно, бело камење „изникло“ по пашњаку.
Белоречко врело, 1. крашко врело (8 л/сек); 2. крашко врело (1,6 л/

сек).
Бигар, 1. извор. 2. поток који настаје од Белих извора, лева притока 

Лозовице.
Бигар 1. крашко врело (проток воде 3 л/сек), 2. (3 л/сек), 3. крашки из-

вор (1,5 л/сек), 4. крашки извор (4,5 л/сек), 5. крашко врело (3 л/сек).
Божина река, речица, притока реке Липе.
Braniśćа đe Goruń, храстова шума.
Braniśća lu Paun, шума у страни.
Бундева, сталагмитски стуб у Омањској пећини.
Burćani, обрадиво земљиште; заселак.
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Бучановићи, заселак у коме живи породица Бучановића.
Buśćurog, стара колиба склона паду и околно земљиште.

Vagauna Marìe, шумовита дубодолинa.
Vaìale, читав низ ваљавица на водама Белих извора.
Valcaluţă, поток, ливаде, пашњаци и обрадива земља.
Vaľa Dreaptă, изворишни ток Vaľa Mare.
Vaľa Marìe / Љубова река, река и околно плодно земљиште.
Vaľa Pìaruluì, плитка долина, пашњак и дивље крушке по пашњаку.
Vaľa Strńac, притока Божине реке.
Vanuţă, крај у коме живи породица Вануцића.
Велика бара, поље, ливаде.
Велика кулма, 1. брдо, обрадиво земљиште, пашњак, шума; 2. заселак 

села Горњана.
Велика падина, шума и поток.
Велика пећина, в. Peşćera Мarìe.
Велика погара, ливаде, пашњак, шума.
Велики Визак, стеновити и кршевити венац.
Велики Гарин, поток.
Велики крш, каменита планина која се пружа правцем југ-север, ду-

гачка и по гребену назубљена.
Велики поток, поток.
Велико Горњане, део села.
Видариште, раније насеље на подручју Горњана.
Vizac, 1. кршевити венац; 2. заселак села Горњана. Пронађени су стари 

лонци за топљење металне руде, највероватније сребрне, из средњовековног 
рудника Требућа.

Vîrfu Tufe, трњак, шикара.
Више куће, имање које се налази више једне куће.
Voìnovića Culmìa, брдо (734 m), ливаде пашњаци и шума, западно од 

Малог крша.
Врата / Vraț, превој између планина Великог крша и Малог крша којим 

пролази пут из Горњана за Хомоље.
Vraț, в. Врата.
Vrața, назив за манастирске рушевине које се налазе у близини превоја 

Врата, уп. Манастир.
Врба, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Врело Влаоле, крашко врело.
Врело Врата, крашко врело.
Врело Островица, крашко врело.
Врело под Гарваном, крашко врело (1,2 л/сек).
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Врело под Столом, крашко врело (2,5 л/сек).
Vrelo Sîrbuleşti, извориште потока Извора, леве притоке Лозовице.
Vrcańe, вртаче са западне стране Малог крша.
Vrteč, вртаче.
Vrtoń, каменито земљиште, пашњак, шума.
Гарван, 1. купаст вис (929 m), по странама шумовит, на врху кршевит 

и го; крајња северозападна тачка атара села Горњана; 2. заселак.
Gariń, поље, обрадиво земљиште, ливаде, потоци.

Gаrin Vrbă, пашњаци, ливаде.
Голи крш / Мали крш, узвишење (644 m), на југу сеоског атара.
Goluboń, 1. обрадиво земљиште, ливаде, шума; 2. заселак.
Горњан, средњовековно село које се налазило на месту данашњег Ста-

рог села.
Горњане, данашње име села.
Горњани, име села Горњана употребљавано у периоду 1900–1930. го-

дине, а и сада понекад, али од стране људи из шире околине.
Горњански крас, крашко подручје које сачињавају планине Велики 

крш, Мали крш, Голи крш, Стол, Визак и друге мање крашке планине рас-
прострте између Бора и река Шашке, Црнајке и Равне реке. Име је дошло по 
селу Горњану које се налази у централном делу тога краса.

Grаđina đe Brobdă, кромпириште.
Građina đe Sus, башта, повртњак.
Građina lu Marco, башта, повртњак.
Грешница, раније насеље на подручју Горњана.
Groapa Iepurilor, крашка вртача.
Groapa Lupuluì, вртача.
Groapa Mică, крашка вртача.
Гробље, сеоско гробље, источно од села.
Gruìońi, део села у коме живи породица Грујића.
Gruìu cu Pìatrе, каменито брдо.

Дворана ратних жртава, дворана у Омањској пећини.
Двоструки драперијски стуб, стуб у Омањској пећини.
Дејана Јовановића, улица (погинуо на Косову 1999).
Делије, 1. место на коме је констатовано археолошко налазиште; 2. за-

селак.
Десна река, лева притока Црнајке.
До пута, обрадиво земљиште, ливаде и извор.
Добросница, бивше насеље на подручју Горњана.
Dragiśoń, пашњаци, крш, шума.
Drugańi, 1. обрадиво земљиште; 2. заселак.
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Дуваћи, ливаде, шума.
Дуваћи поток, лева притока Љубова реке.
Dudońi, део села у коме живи породица Дудујевића.
Dumbravă, 1. поток, поље, шума; 2. заселак села Горњана.
Dupa Culmìe, њиве, ливаде, пашњаци и шума.
Durac, поље, северно од села.

Đalu Bučìe, шумовито узвишење.
Ђорђија, шума, пашњак, појате.
Đorońi, крај у коме живи ова породица.
Jarońe, заселак.

Железничка станица Горњане, станица на прузи Бор–Мајданпек, 
запад но од Малог крша.

Jirađă, обрадиво земљиште, ливаде, шума.
Jurjońi, део села у коме живи породица Журжића.
Jurcońi, 1. обрадиво земљиште; 2. заселак.

Зелена бара, крашко врело (8 л/сек).
Zîdovina Bătrînă, зидине из прошлих времена.
Zlatońi, део села у коме живи породица Златића.
Znameń, место на коме је констатовано археолошко налазиште из не-

познатог периода.

Игло, сталагмит облика ескимске кућице, у Омањској пећини.
Извор, поток, лева притока Лозовице.
Извор испод Омањске пећине, крашки извор.
Извор млаке воде, извор близу Манастира.
Înga Potocu, врбак и бујна трава.

Jazu dă Sus, воденични јаз на потоку.
Jazu dă Jos, воденични јаз на потоку.
Јеремијина пећина, пећина.

Карабашевићи, део села у коме живи истоимена породица.
Каријатида, стуб у Омањској пећини.
Cȋmpu al Marìe, 1. стене, пашњаци, у нижим деловима шума; 2. поље 

источно од Малог крша; 3. заселак, школа.
Cîmpu Boruluì, обрадиво земљиште, пашњаци.
Cîmpu Bulan, 1. обрадиво земљиште; 2. заселак.
Cîmpu Gorńani, поље у северозападном делу сеоског атара.
Cîmpu Raduli, обрадиво земљиште.
Clisa, жута земља.
Clocovaţ, раније насеље на подручју Горњана.
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Код куће, обрадиво земљиште, воћњак.
Козја пећина, пећина западно од Великог крша.
Сoсoran, вис (907 m) под шумом.
Corńet, брдо под ливадама, пашњацима и шумом.
Corńetu Marìe, вис под шумом западно од Малог крша.
Corugă, шума, појате.
Cracu al Lung, поље, шума.
Сracu Bigrilor, поље, вода, ливаде, шума.
Cracu Biźuli, обрадиво земљиште, шума и ливаде.
Cracu Biţuli, обрадиво земљиште, шума.
Cracu Bulan, шума и извори источно од Малог крша.
Cracu Voìńi, шума.
Cracu Voćel, обрадиво земљиште, и шума.
Cracu Draguluì, обрадиво земљиште.
Cracu Împadurit, шумовито брдо.
Cracu Ianculuì, брдовити терен под шумом.
Cracu cu Pruni, обрадиво земљиште, воћњаци; заселак.
Cracu cu Ruźini, поље, шума.
Cracu Curuntuluì, шума, поље.
Cracu Kiriđаscu, шума, ливаде.
Cracu Lanişte, обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде, шума.
Cracu lu Drugan, обрадиво земљиште, пашњаци, заселак.
Cracu lu Jerońi, обрадиво земљиште, пашњаци и шума.
Cracu lu Miloş, шума.
Cracu lu Miloşońi, 1. обрадиво земљиште; 2. заселак.
Cracu lu Nedeľсońi, 1. обрадиво земљиште; 2. заселак.
Cracu lu Nestor, место на коме је констатовано археолошко налазиште.
Cracu lu Pìetru, пашњак, шума.
Cracu lu Scìopu, поље, шума.
Cracu lu Florescu, 1. подручје брегова и долова; 2. заселак села Горњана.
Cracu lu Śulin, поље.
Cracu Pătruluì, 1. обрадиво земљиште, шума; 2. заселак.
Cracu Pîrvuluì, шума, пашњаци.
Cracu Pogori, поље.
Cracu Pruńi, 1. обрадиво земљиште, воћњаци; 2. заселак.
Cracu Roşki, обрадиво земљиште, шума.
Cracu Tudor, вис, пашњаци, шума.
Cracu Śerońi, поље, ливаде, пашњаци.
Кривељско врело, крашко врело (25 л/сек).
Крушар, 1. поље јужно од села; 2. заселак села Горњана.
Culmìa, брдо под обрадивим земљиштем, пашњацима и шумом.
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Culmia Álbă, каменито брдо.
Culmìa Alunuluì, лештак, лесково шибље.
Culmìa Árşă, голо, каменито узвишење.
Culmìa Goluluì, обрадиво земљиште, пашњаци и шума.
Culmìa Marìe, поље, пашњак, шума.
Culmìа Mică, 1. њиве, ливаде, пашњаци; 2. заселак; 3. развође између 

реке Лозовице и Љубова реке.
Culmìa lu Peru, поље, шума.
Culmìa lu Tură, брдо под обрадивим земљиштем и ливадама.
Culmìa lu Śulin, поље, шума, ливаде.
Culmîa Otaruluì, брдо према Црнајки.
Culmìa Peruluì, обрадиво земљиште, појате.
Culmìa Spinului, трњак, шипражје.
Culmìa Turculuì, брдо, шума, пашњаци.
Кумбријановићи, махала у којој живи истоимена породица.
Cununa, стеновита планина меридијалног правца, пружа се западно од 

Великог и Малог крша.
Curturìaĝe, врлетно земљиште под шумом.

La Golvoń, 1. обрадиво земљиште; 2. заселак.
Ланиште, шума северно од Малог крша.
Лападатовићи, крај села у коме живи истоимена породица.
Лозовица, 1. река, десна притока реке Шашке; 2. средњовековно 

насеље на подручју Горњана.
Локва, локва на подводној ливади недалеко од Врата.
Lunca Marìe, ливада у кривини реке.
Lṷócu lu Victor, њива.
Lṷócu lu Dragomir, обрадива земља.
Lṷócu lu Jivorad, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Mladen, њива.
Lṷócu lu Paun, обрадива земља.
Lṷócu lu Slobodan, њива.
Lṷócu cu Mìerì, воћњак.
Lṷócu lu Traìan, шумовито и каменито брдо.
Luśań, место на коме је констатовано археолошко налазиште.
Лучко врело, крашко врело (12 л/сек).

Љубова, средњовековно насеље.
Љубова река / Vaľa Marìe, река која извире из Белих вода у подножју 

Стола и превоја Цепе, десна притока реке Шашке. Сматра се да је она у тур-
ско време била граница између Видинског и Смедеревског санџака.
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Ľuľańi, место на коме је констатовано археолошко налазиште, без бли-
жих података о времену његовог настанка и постојања.

Мала кулма, 1. њиве, ливаде, пашњаци; 2. заселак.
Мала пећина, в. Peşćera Mică.
Мали Визак, стеновити венац.
Мали Гарин, поток.
Мали крш / Голи крш, узвишење (644 m), на југу сеоског атара.
Мали крш, стеновита планина (621 m) меридијалног правца која дели 

сеоски атар на западну и источну половину и наставак је, такорећи, Великог 
крша; раздваја их само превој Врата.

Мали Стрњак, пашњаци, шума.
Мало Горњане, део села.
Мало Село, село у горњем току Лозовице, које су били изградили Бу-

гари када су у Првом светском рату окупирали овај део Србије. Циљ је био 
да се, бар ноћу, сељаци са појата окупе у заједничком насељу. Село је после 
напуштено. Једва да је остало име.

Manastîre, в. Манастир.
Манастир / Maнастириште / Manastîre, 1. шуме, ливаде; 2. извор реке 

Лозовице; 3. руине средњовековне цркве; 4. заселак села Горњана.
Манастириште, в. Манастир.
Манастирско, в. Манастир.
Marćińeşći, део села у коме живи породица Мартиновића.
Милентијева пећина, пећина.
Miloşońi, кршевито подручје названо по породици Милошевићи.
Monumentu, споменик палим херојима у ратовима 1912–1918 (њих 

244).
Mṷára lu Barbu, некадашња воденица.
Mṷára lu Duduì, воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Iancu, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Pipu, воденица из ранијих времена.
Mṷára lu Trailă, некадашња воденица и околно земљиште.
Musalońi, 1. поље, шума; 2. заселак.
Mutule, поље северно од села.
Muśańeşći, део села у коме живи породица Мучановића.

На Кулму, обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде, шума.
На ливади, ливаде.
Најстарије гробље, бивше гробље које се налазило на три километра 

удаљено од Старе цркве, у једној церовој шуми, и рачуна се да је имало око 
хиљаду гробова. О њему се ништа више не зна.

Noular, обрадиво земљиште, шума.
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Обла, 1. голи вис облог облика; 2. речица, притока Божине реке.
Ogaşu Aìduculuì, поток, лева притока Љубова реке и заселак.
Ogaşu al Lung, лева притока Лозовице.
Ogaşu al Marìe, десна притока Љубова реке.
Ogaşu Aniniśuluì, поток поред којега расту јове.
Ogaşu Arđal, десна притока Љубова реке.
Ogaşu Bulan, притока Бигар потока.
Оgaşu lu Grec, поток, потпритока Кривељске реке.
Ogaşu Kiriđesc, десна притока Љубова реке.
Оgasu Covrtoń, притока Великог Гарина.
Ogaşu Crşiìorì, десна притока Љубова реке.
Ogaşu cu Podu, поток.
Ogaşu lu Miloş, десна притока Љубова реке.
Оgaşu Manastiri, лева притока Лозовице.
Ogaşu Pirvuluì, десна притока Љубова реке.
Ogaşu Potoc, поток и приобално земљиште.
Ogaşu Roşki, десна притока Дуваћег потока.
Ogaşu Svińeś, лева притока Лозовице.
Оgaşu Săľişći, лева притока Лозовице.
Оgasu Sîrbuľeşći, лева притока потока Извори.
Ogaşu Turculuì, лева притока Љубова реке.
Ogaşu Florescu, горњи ток Ogaşu Marìe, десне притоке Љубова реке.
Оgaşu Śulin, притока Црнајке.
Оградa, шума, пашњаци, ливаде, некада и њиве.
Omań, шуме и ливаде западно од Малог крша.
Омањска пећина, пећина јужно од развођа Гарван–Кокоран.
Омањска река, потиче из Омањске пећине, пробија се испод стена 

Малог крша и избија на површину у пределу Селишта.
Островица, река западно од Малог крша.
Отар, граница сеоског атара.
Оштрељско врело, крашко врело (30 л/сек).

Pădurìa Marìe, густа шума у северном делу атара.
Pădurìa Ńagră, мешовита шума.
Pađina Zaguľi, шума, потоци и долови, источно од Врата. Констатова-

но је археолошко налазиште из непознатог времена.
Pađina Lali, поток, обрадиво земљиште, ливаде, шума.
Pađina Marìe, в. Велика падина.
Pauneşći, део села у коме живи породица Пауновића.
Pe Vaľe, обрадиво земљиште и ливаде поред реке.
Petreşći, део села у коме живи породица Петровића.
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Peşćera, пећина и околно кршевито земљиште.
Peşćera Marìe / Велика пећина, пећина западно од Малог крша.
Peşćera Mică / Mала пећина, пећина западно од Малог крша.
Pipońi, део села у коме живи породица Пипића.
Плац, њива.
Под Крш, њиве и ливаде.
Под кућу, обрадиво земљиште.
Poloamе, стрма страна на источним падинама В. крша, махом гола, са 

ретким шумарцима.
Пољопривредно газдинство, зграде и штале Пољопромa, јужније од 

центра села.
Понор, понор, пећина.
Понорска дворана, дворана у Омањској пећини.
Porcărìască, место на коме се у прошлости налазио обор за прикупљање 

откупљених свиња, које су потом извожене у Аустрију.
Поток пре понора, налази се у једној вртачи.
Potocu Svińeş, поток и грабова шума.
Прагорњанска река, некдашња река која је од Гарвана преко Врата 

текла према превоју Цепе, али је данас нестала.
Прекокрш, заселак западно од Малог крша.
Пруга, железничка пруга Бор–Мајданпек.
Pruńiş, воћњак, шљивар.

Rădăśîń, кршевито земљиште западно од Малог крша.
Radońi, део села у коме живи породица Радуловића.
Раскрстица, раскршће путева.
Ренесанса, 1. пећина; 2. поток.
Rîuľeţu, речица, притока Љубова реке.
Roşсońi, део села у коме живи породица Рошкића.
Ruźină, пашњаци и шума западно од Малог крша.
Sаt, село, центар села.

Săľişćă, заселак у источном подножју Малог крша, место где је раније 
било село.

Svińeş, кржљава шума западно од реке Лозовице.
Свињиште, в. Svińeş.
Сегијева јама, крашка јама.
Селиште, в. Sălişćа.
Село, в. Sát.
Сеоска гиздавица, фигура пећинског накита у Омањској пећини.
Sîrbuľeşći, заселак у источном подножју М. крша у коме живи та по-

родица.
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Scobicuru, шипраг, трњак.
Слатина, речица, лева притока Лозовице.
Спомен чесма, спомен чесма погинулим словеначким инжењерима, 

градитељима хидроелектране Ђердап 1, чији је авион ударио у Велики крш.
Стара црква, на два километра од Манастира постојала је нека стара 

црква чији су преостали зидови данас зарсли у траву и шипражје.
Старо гробље, некадашње гробље које се налазило у близини Старе 

цркве, али данас о њему нема материјалних трагова.
Старо Село, 1. шума, поток; 2. место на коме се раније налазило село 

Горњане; 3. заселак.
Сто, планина Стол.
Stoìańeşći, део села у коме живи породица Стојановића.
Străińeşći, део села у коме живи породица Страиновића.
Strămoś, обрадиво земљиште, пашњаци, шума, појате.
Стрелник, вис на Великом кршу (1.066 m).
Стрњак, пашњаци и кржљава шума, западно од Великог крша.
Stupareşći, део села у коме живи породица Ступаревића.
Surdońi, део села у коме живи породица Сурдуловића.
Сурдуп, крашко врело (80 л/сек).

Танђанска река, притока Црнајке.
Тодорова пећина, пећина.
Truìkeşći, део села у коме живи породица Трујкића.
Truìońi, део села у коме живи породица Трујића.
Турбан, сталагмитски стуб у Омањској пећини.
Турска пећина, пећина која се налази западно од Малог крша.

Ćacar, обрадиво земљиште и шума.
Ćiraźă, поље.

Urvin, место на коме је констатовано археолошко налазиште.
Утрине, пашњаци.

Fîntîna Bele Vode, извор са каменим жлебом преко коjeга отиче вода.
Floreş, поље, ливаде, пашњаци, шума.
Florońi, део села у коме живи породица Флорића.
Fundoańe, 1. поље; 2. заселак села Горњана.
Fufońi, део села у коме живи породица Фуфуловића.

Хајдучки поток, в. Ogaşu Aìduсuluì, лева притока Љубова реке.

Ţăpe, планинска пречага (739 m), превој између В. крша и Стола.
Цигански поток, притока потока Црквенца.
Црвени салив, облик пећинског накита у Омањској пећини.
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Црква Свете Тројице, црква у селу подигнута 1900. год.
Црквенац, поље између Хајдучког потока и Љубова реке. Место 

где је некада, верује се, била црква. Сматра се да је ту постојало и једно 
средњовековно насеље. Данас заселак села Горњана. Констатовано је и архе-
олошко налазиште.

Челопек, голо земљиште, пашњаци.
Чукар, вис, махом го, са североисточне стране шума и безимени поток.

Śevrtańeşći, део села у коме живи породица Чевртановића.
Śeret, поље југозападно од села.
Śerońi, поток; заселак.
Śetaće, место у долини Љубова реке на коме су нађене гвоздене алатке 

из римског доба.
Śinśеrońi, део села у коме живи породица Чинчериловића.
Śoran, пашњак и шума.
Śṷaca a Nouă, брдо под обрадивим земљиштем.
Śṷaca Daliìi, брдо, поље, шума.
Śṷaca Darinki, вис под шумом.
Śṷaca lu Babaś, пашњаци, шума.
Śṷaca lu Babeì, 1. брдо (464 m), шума, ливаде, стене; 2. у низини за-

селак.
Śṷaca lu Drľić, брдо, ливаде, шума.
Śṷaca lu Ianco, обрадиво земљиште.
Śṷaca lu Troìcanović, ливаде, шума.
Śṷaca lu Śavurda, пашњаци.
Śṷaca lu Śevrja, пашњаци, шума.
Śṷaca Mosuluì, пашњак, шума.
Śṷaca Mutuluì, поље, ливаде, шума.
Śṷaca Nadi, брдо, шума, поље.
Śṷaca Opşćini, купасто узвишење под ливадама и шумама.
Śṷaca Peşćeri, голо купасто брдо.
Śṷaca Săľişći, 1. поље, ливаде, шума; 2. заселак.
Śṷaca Sirbuľeşći, шума, ливаде.
Śṷaca Turi, брдо источно од Лозовице.
Śṷaca Fragare, брдо, пашњаци, шума.
Śṷaca Śevrtă, пашњаци, ливаде, шума.
Śṷaca Śovrtoń, поље, ливаде, шума.

Шишарка, облик пећинског накита у Омањској пећини.
Ştîrbańi, део села у коме живи породица Штрбановића.
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ГРЉАН

Грљан

Етник: Грљанац, Грљанчанка.
Ктетик: грљански.

Грљан је приградско насеље Зајечара. Лежи на Белом Тимоку, пет кило-
метара узводно од града. Према попису из 2002. године у 888 домаћинстава 
живело је 2.839 становника просечне старости 44,1 године. За последњих пола 
века број становника кретао се овако: године 1948. 2.822 становника, 1953. 
3.098; 1961. 3.526; 1971. 3.737; 1981. 3.519; 1991. 3.412 и 2002. 2.839. Меш-
тани се баве земљорадњом и сточарством. Добар број их је ранијих година 
радио у рудницима Вршка Чука и Аврамица, као и у зајечарској индустрији и 
другим делатностима. Омладина наставља школовање у средњим школама и 
на универзитетима, тако да знатан број ради у администрацији и друштвеним 
делатностима. Постоји осмогодишња основна школа. Црква посвећена Св. 
Тројици подигнута је 1899. године. Има задружни дом, месну канцеларију и 
месну заједницу. Суседна места су Зајечар, Шљивар, Грлиште, Вратарница, 
Прлита и Велики Извор.

Аврамица, 1. шумовито брдо, обрадиво земљиште, пашњак, источно 
од села; 2. рудник каменог угља и рударско насеље, источно од села; 3. в. 
Аврамички поток.

Аврамичка река, в. Аврамички поток.
Аврамички мост, мост преко Белог Тимока на путу Грљан–Аврамица.
Аврамички поток, 1. поток који извире у Затворници, близу бугарске 

границе, десна је притока Белог Тимока; 2. обрадиво земљиште и пашњак 
око тог потока.

Ајдучки кладанац, извор чија се вода улива у реку Зьдну.
Almajan, обрадиво земљиште, пашњак и шума, источно од села.
Алмажанска падина, пашњаци и шума, источно од села.
Амбуланта, амбуланта зајечарског дома здравља у Грљану.
Американац, имање на Трешњевом брду некога који је имао надимак 

Американац.

Бабин дол, суви поток који има воде само када пада киша.
Бађев поток / Баџов поток, 1. десна притока Белог Тимока; 2. обрадиво 

земљиште, пашњак; у вишем пределу шума.
Бађеве појате / Баџове појате, појате поред Баџовог потока и обрадиво 

земљиште ниже њих; у вишем пределу шума.
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Базени, отворени бетонски базени (не много велики) код записа Свете 
Тројице у којима се, са оближњег извора, сакупља вода за залевање башта и 
прскање винограда.

Barbaroş, поток и околно обрадиво земљиште.
Баре, огромне јаме испуњене водом, као језера, које су начинила 

грађевинска предузећа експлоатишући песак из њива поред Белог Тимока.
Бачевски кладенац, извор.
Бачиште, обрадиво земљиште, пашњак и шума.
Баџов поток, в. Бађев поток.
Баџове појате, в. Бађеве појате.
Бела падина, долиница на чијим су странама некада били виногради 

и неколико колиба.
Бетонски далековод, далековод постављен на бетонским стубовима, 

в. Далековод за Вратарницу.
Блато, в. Прлитско блато.
Богава, извор реке Зьдне.
Божин врбак, врбак који је засадио Божа Панић, уз леву обалу Тимока, 

да му вода не би ронила њиву.
Божина дубина, једна дубина у Тимоку.
Божино, њиве, башта и појата у равници на левој обали Белог Тимока.
Борак, 1. засађена борова шума у Липаку; 2. засађена борова шума на 

Куковом вису.
Бордељ, брдо (502 m) уз саму државну границу према Бугарској; на 

врху голо, у подножју шума.
Бошка Бухе, улица.
Бранка Радичевића, улица.
Брикетница, фабрика за израду брикета од угља са Вршке чуке и Ав-

рамице, на јужном ободу села.
Брковића Црног, улица.
Брод, газ на Белом Тимоку ниже бивше Грлишке циглане.
Бубањин брзак, брзак на Белом Тимоку на коме је свакодневно пецао 

Драган Бубања.
Бугарска мала, махала у којој живи становништво које је пре више од 

два века дошло из Бугарске.
Буљков поток, десна притока Прлитског потока.
Вањов јаз, некадашњи јаз на Белом Тимоку и околно обрадиво зе мљи-

ште.
Васиљкова појата, појата и околно обрадиво земљиште.

Велика бара, велика бара настала експлоатацијом сувог песка са ора-
ница поред Тимока.
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Вељка Влаховића, улица.
Вир, вир на доњем шиљку спрудног острва на Белом Тимоку у коме су 

сељаци лети купали своја овчија стада.
Висока обала, део леве, стрме и високе обале на Белом Тимоку.
Владимира Назора, улица.
Влашка мала, махала у којој живи претежно влашко становништво.
Влашка чесма, чесма у Влашкој мали.
Влашки поток, притока Белог Тимока.
Водовод, водоводни систем за снабдевање села водом са Грлишког 

језера, и из врела са планине Тупижнице.
Војина појата, појата испод пруге.
Вранино гњездо, топољар поред Тимока.
Врба, стара врба са које деца скачу у Тимок, док се купају.
Врбаци, врбове шумице поред Тимока.
Вршка чука, вис на Старој планини.
Вршка Чука, бивши рудник угља у подножју виса Вршка чука.
Вукашиново лозје, некада виноград, сада запуштено земљиште.
Вулканизер, усамљена вулканизерска радња поред пута Зајечар–

Књажевац.
Вучкова стубла, извор потока Умља, притоке Неновог дола.

Гаврила Принципа, улица.
Гвоздени далековод, далековод постављен на гвозденим стубовима, 

в. Далековод.
Горња рампа, железничка рампа на западној ивици села.
Горње поље, обрадиво земљиште од Брикетнице до Ерског пута.
Горњи виногради, обрадиво земљиште, виногради, шума и викенд 

насеље.
Горњи крај, сеоска махала.
Горњи муљак, обрадиво земљиште на левој обали Тимока.
Градине, баште поред Тимока.
Грљански венац, шумовито брдо источно од ушћа Грлишке реке у 

Бели Тимок.
Грљанско, в. Грљанско поље.
Грљанско поље, плодно земљиште у равници на десној обали Белог 

Тимока, источно од ушћа Грлишке реке, па на ниже.
Гробље, сеоско гробље на јужном крају села.
Гугујоновски, махала у којој живи истоимена породица.

Далековод, далековод за пренос електричне енергије високог напона 
од Ђердапа за Ниш, који прелази преко сеоске територије.
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Далековод за Вратарницу, далековод за пренос електричне енергије 
високог напона од Зајечара до села Вратарнице, који прелази преко сеоске 
територије.

Далековод за Књажевац, далековод за пренос електричне енергије 
високог напона од Соколовице до Књажевца, који прелази преко сеоске 
територије.

Данин виноград, плантажни виноград у Горњим виноградима.
Двадесетреће дивизије, улица.
Девете бригаде, улица.
Депонија, в. Ђубриште.
Деси грана, поље.
Дилинска падина, 1. кладенац; 2. удолина.
Диловски, махала у којој живи истоимена породица.
Дирек, осушени брест у који је ударио гром и нико не сме да га одсече.
Димитрија Туцовића, улица.
Дом културе, задружни дом у центру села.
Доња рампа, железничка рампа на северној ивици села.
Доње поље, поље поред пруге, од села до Лубничке реке.
Доњи крај, махала у доњем делу села.
Доњи муљак, равно земљиште на десној обали Белог Тимока, ниже 

села
Драганове појате, пашњак и неколико појата.
Дрвени далековод, далековод постављен на дрвеним стубовима, в. Да-

лековод за Књажевац.
Дубоки поток / Костин поток, лева притока Белог Тимока.
Дуго било, извор који даје воду реци Зьдни.
Душанов брег, једна земљишна тераса према Белом Тимоку.
Душково, виноград и повртњак у брегу западно од села.
Ђелов врх, пашњак и шума према селу Вратарници.
Ђелов поток, десна притока Белог Тимока.

Ђелово блато, мочварно земљиште источно од села.
Ђорђа Симеоновића, улица.
Ђубриште, ђубриште поред пута Зајечар–Књажевац где се баца сва ко-

јаки отпад, које називају депонијом.
Ђула, обрадиво земљиште, пашњак.
Ђуре Салаја, улица.

Ерски пут, пут који води од друма Зајечар–Књажевац у Трешњево 
брдо.

Живинарници, две живинарске фарме десно од пута за Књажевац.
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Жичара, 1. жичара за пренос угља од рудника Аврамице до брикетни-
це у Грљану; 2. жичара за пренос угља од рудника Лубнице до железничке 
станице у Грљану.

Жута земља, брдо жуте земље више пута за Књажевац.

Завој, кривина на Тимоку.
Зајечарска, улица.
Затворница, шуме и пашњаци уз бугарску границу.
Зьдна, речица, десна притока Белог Тимока, граница вратарничког и 

грљанског атара.
Зорана Радмиловића, улица.

Ивана Милутиновића, улица.
Иве Андрића, улица.
Иве Лоле Рибара, улица.
Ивка Ђоловића, улица.
Извор, јак извор испод велике тополе у десној, стрмој, обали Белог 

Тимока.
Илијина појата, појата поред пруге.
Испод Аврамичког моста, ток Тимока испод овог моста и обрадиво 

земљиште на његовим обалама.
Испод Роми, некадашња шљункара, а после сметлиште, на левој обали 

Тимока, ниже села.

Јакшина викендица, летња резиденција потписанога у Горњим вино-
градима где је настао овај рад.

Јакшићева, улица.
Јастребов дол, шумовита дубодолина над којом стално круже јастре-

бови.
Јонов чукар, узвишење, шума, пашњак.
Јончин поток, притока Белог Тимока.

Cîmpu Маre, oбрадиво земљиште.
Кладенац у Новине, извор.
Кладенац у Принове, извор.
Кљештина викендица, викендица код записа Св. Тројице.
Кнеза Лазара, улица.
Код Дома, плато, у ствари трг, испред задружног дома, сада званог Дом 

културе.
Код Младена, имање извесног Младена на Дубоком потоку, уп. Мла-

деново имање.
Код растоке, место где се Бели Тимок рачва у неколико рукаваца.
Код Фировци, чесма у близини места где станује ова фамилија.
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Комасација, равно земљиште с обе стране Белог Тимока на коме је 
извршена комасација.

Конопљиште, обрадиво земљиште.
Copilor, поток.
Косте Абрашевића, улица.
Костин поток, в. Дубоки поток, лева притока Белог Тимока.
Краварник, пашњак и шума, према с. Вратарници.
Кремениш, пашњак и шума, источно од села.
Крива топола, висока и дебела топола на десној обали Тимока која се 

наднела над реку.
Кривуљ, обрадиво земљиште у меандру Тимока.
Кука, кривина на Тимоку.
Куков вис, в. Куков вр.
Куков вр, 1. вис више села; 2. поток.
Купалиште принца Цуке, тиха и дубока вода на Белом Тимоку, на 

горњем шиљку спрудног острва, у којој је радо пливао ауторов љубимац 
Цука.

Курјакова њива, њива више друма.
Кућица, мала кућица на ободу Велике баре.
Кучуков поток, поток.

Лазин јаз, јаз на Белом Тимоку за Лазину воденицу.
Лазина воденица, некадашња воденица на Белом Тимоку.
Ледина, утрина, пашњак, по ободу шума.
Лилићев јаз, јаз на Белом Тимоку за Лилићеву воденицу.
Лилићева воденица, воденица на Белом Тимоку.
Лилићева јаруга, јаруга која је са Белог Тимока водила воду на 

Лилићеву воденицу.
Липак, липова шума у изворишном делу Дубоког потока.
Лозиште, извор Ђеловог потока, пашњак, шума.
Локва, бара обрасла трском и неколико појата у побрђу Јоновог чука-

ра.
Лубничка река, 1. лева притока Белог Тимока која представља север-

ну границу сеоског атара; 2. обрадиво земљиште на десној обали истоимене 
реке.

Luncă, обрадиво земљиште и пашњак на десној обали Белог Тимока.
Лупулов дол, поток, обрадиво земљиште и пашњак.
Лупулов поток, поток према с. Шљивару.

Љубе Нешића, улица.
Љубице Радосављевић, улица.
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Мала чука, шумовито брдо купастог облика, источно од села.
Мали Краварник, пашњак, шума.
Манастириште, место на коме је данас сеоско гробље.
Мечкин камен, стена на пашњаку.
Миков поток, поток, десна притока Белог Тимока и околно земљиште.
Миле Масаџија, имање на Трешњевом брду извесног Милета, који је 

имао надимак Масаџија.
Милуна Минића, улица.
Минчин кладанац, извор.
Минчун, брдо под обрадивим земљиштем, пашњацима и шумом.
Младеново, имање некога Младена на обали Дубоког потока, уп. Код 

Младена.
Млин, модерни Костићев млин више пута Зајечар–Књажевац.
Мост за Аврамицу, бетонски мост на Белом Тимоку на путу за рудник 

Аврамицу.
Мост на Лубничкој реци, мост преко Лубничке реке на путу Зајечар–

Књажевац.
Мртвина, шума.

На Тошково, њиве, шума, виногради.
Наша плажа, дубока тишина више горњег шиљка спрудног острва на 

Белом Тимоку.
Ненов дол, поток.
Николе Пашића, улица.
Николе Тесле, улица.
Нова улица, улица.
Нови водовод, водовод који доводи воду са Грлишког језера у Зајечар, 

чије цеви иду паралелно са путем Књажевац–Зајечар.
Нови пут, нови део пута Зајечар–Књажевац, који не пролази кроз село 

(као што је то раније било) него иде поред њега, западном ивицом.
Новине, обрадиво земљиште, виногради, пашњаци и шума, југозападно 

од села.
Нушићева, улица.

Obľeđ, пашњак и шума.
Ogaşu Lupuluì, десна притока Лубничке реке.
Одлагалиште, одлагалиште рударске јаловине из рудника Лубница, 

поред пута Зајечар–Књажевац.
Омладинска, улица.
Општински дом, зграда општине Грљан подигнута 1932. године у 

којој су данас месна канцеларија и канцеларија месне заједнице.
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Орешак, обрадиво земљиште, пашњак и шума на десној обали Белог 
Тимока, према с. Вратарници.

Острво, обрадиво земљиште поред Белог Тимока.

Пањ, заостали тополов пањ са жилама, у кориту Тимока, испод којега 
се образовао велики вир, који су радо посећивали разни риболовци.

Пањевци, махала у којој живи истоимена породица.
Пањовске појате, група појата и околно обрадиво земљиште јужно од 

села.
Пањевско, имање породице Панић, јужно од села.
Парајанкул, страна под обрадивим земљиштем, виноградима, 

пашњацима и шумом, на десној обали Лубничке реке.
Парлог, пашњак.
Петра Витановића, улица.
Петра Кочића, улица.
Пешачка стаза, асфалтирана пешачка стаза од Грљана до Зајечара, у 

ствари остатак старог друма Зајечар–Грљан.
Пештара, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Пиково, велики комплекс обрадивог земљишта на висоравни Тре-

шње вог брда који је једно време припадао Пољопривредно-индустријском 
комбинату, једно време Институту за пољопривреду, сада лежи као напу ште-
но земљиште.

Пламенак, дечије обданиште.
Плужница, обрадива земља.
Под брег, баште, градине.
Под лозја, њиве, виногради.
Подкремениш, обрадиво земљиште ниже Кремениша.
Подрудине, њиве, пашњаци.
Покошено поље, део од два-три километра као стрела правог пута 

Зајечар–Књажевац, на коме је у саобраћајним несрећама изгубило животе 
неколико десетина људи.

Поље, њиве и виногради више друма Зајечар–Књажевац.
Поп Перин багрењар, багрењар сеоског пароха попа Пере Тошића, 

чувеног пчелара, у једној ували више села.
Попова бара, једна бара поред Тимока.
Поред гробља, поред гробља иду два пута: стари пут за Књажевац и 

пут за рудник Аврамицу.
Поток код Бандаџије, поток.
Прав пут, део пута Зајечар–Књажевац, у дужини преко два километра, 

који је прав као стрела, уп. Покошено поље.
Првомајска, улица.
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Предвојничка обука, некадашњи центар за предвојничку обуку, 
касније камп за избеглице из Книнске Крајине.

Преко горње рампе, пролазак преко железничке рампе која се налази 
на западној ивици села.

Преко доње рампе, улазак преко железничке рампе у воћни расадник.
Преко средње рампе, улазак преко железничке рампе у центар села.
Преко Тимока, равна и плодна земља одузета од сељака приликом 

комасације и дата Пољопривредном добру, на десној обали Белог Тимока.
Прекопоточки, махала на левој страни Рашовог потока.
Принове, обрадиво земљиште, виногради и шума, југозападно од села.
Прлитско блато, обрадиво земљиште на десној страни Белог Тимока.
Пропуст, мостић преко Дубоког потока на путу Зајечар–Књажевац.
Пруга, железничка пруга Ниш–Прахово која пролази кроз село.
Пут за Трешњево брдо, пут који са главног друма води на Пољо-

привредно добро на Трешњевом брду.
Пчелин, чесма.

Равно дно, део Белог Тимока чије је равно дно засуто шљунком вели-
чине ораха.

Радионица, машинска радионица за потребе рудника Вршка чука и 
Аврамица.

Рампа, рампа на железничкој прузи Ниш–Прахово у центру села.
Расадник, воћни расадник на северном ободу села.
Раскрсница, раскршће путева на улазу у село.
Рашов дол, дол више села којим тече Рашов поток.
Рашов поток, лева притока Белог Тимока (има воде само кад има па-

давина).
Рашовски, махала у којој живи истоимена породица.
Ровина, вододерина коју је начинила кишница сливајући се са Трешње-

вог брда.
Рудина, 1. брдо, голина, пашњак и нешто шуме јужно од Аврамице; 2. 

па шњак и шума северно од Аврамице.
Рудник „Српски Балкан“, бивши угљени рудник на Вршкој чуки.

Света Тројица, заветни крст и записно дрво на побрђу југозападно од 
села.

Светозара Марковића, улица.
Седмог септембра, улица.
Селиште, обрадиво земљиште.
Село, центар села.
Сепарација, 1. сепарација угља из рудника Лубница; 2. сепарација 

шљунка на Лубничкој реци.
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Сибин шодер, камењар са којега је у Бели Тимок забацивао удице 
Сиба Цветковић.

Симеоновски, махала у којој живи породица Симеоновци.
Скијалиште, некадашње скијалиште на Парајанкули.
Славково, мало имање у брегу западно од села.
Солунског фронта, улица.
Средња рампа, в. Рампа.
Средок, пашњак, шума.
Средорек, спрудно острво на Белом Тимоку.
Српски Балкан, некадашњи рудник угља, в. Рудник „Српски Балкан“.
Стаменова падина, шума.
Станка Пауновића, улица.
Станчуловски, махала у којој живи истоимена породица.
Стара бремза, кањон на Прлитском потоку, источно од села. Ту је била 

изграђена врло стрма железничка пруга низ коју су се, помоћу челичних 
ужади, спуштали вагони натоварени угљем са Рудника Вршка чука.

Стара лозја, некадашњи виногради на Трешњевом брду.
Стари бунар, напуштени бунар поред пута Зајечар–Књажевац.
Стари водовод, водовод који са пл. Тупижнице доводи воду у Зајечар, 

одакле се снабдева и Грљан.
Стари мост, мост преко Белог Тимока на старом путу Књажевац-Зајечар, 

који је од Књажевца до Грљана ишао десном страном Белог Тимока и код 
Грљана преко овога моста прелазио на леву страну. Мост је раније био дрве-
ни, после је ту била љуљашка, а данас је изграђен бетонски мост.

Стари пут, 1. пут Књажевац–Зајечар који је ишао десном обалом Белог 
Тимока и код Грљана, преко моста, прелазио на леву обалу. Данас служи као 
пољски пут; 2. пут Зајечар–Књажевац који је пролазио кроз село. Касније је 
изграђен Нови пут који иде поред села.

Стевана Мокрањца, улица.
Стовариште, некадашње стовариште грађевинског и огревног мате ри-

јала, чије грађевине данас, у неактивности, пропадају.
Стојанова и Божикина појата, појата на ивици Горњг Муљака.
Стојков поток, поток.
Страшково, кућица и земљишни посед др Страшка Петровића.
Стрелиште, стрелиште за бојево гађање на Куковом вису.
Суви песак, привремени мајдан сувог песка на десној обали Тимока.

Тврђава, стара тврђава на Парајанкули.
Тимочка, улица.
Тимочко поље, обрадиво земљиште на десној обали Белог Тимока.
Тошине њиве, њиве поред Тимока.
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Трансформатор, зграда са уређајима за претварање струје високог на-
пона у струју нижег напона.

Трешњево брдо, равна височина, обрадиво земљиште, шумарци и по 
неки заостали виноград. Ту се водила једна од чувених битака у Другом бал-
канском рату.

Трњак, обрадиво земљиште између пруге и друма, од села до Лубнич-
ке реке.

Ћиришак / Чиришак, обрадиво земљиште, виногради, пашњак, шума.
Узунков поток, поток, шума, обрадиво земљиште.

Умље, поток, десна потпритока Белог Тимока.
Урсулица, шума на десној страни Тимока.

Фабрика брикета, в. Брикетница.
Фића, камен у Белом Тимоку величине и облика аута фиће.
Фунија, обрадиво земљиште, шума.

Хајдук Вељкова, улица.

Цара Душана, улица.
Циглана, циглана на Грлишкој реци и околно равно земљиште поред 

Тимока.
Црква, сеоска црква, подигнута 1899. године у византијском стилу. 

Посвећена је Св. Тројици.
Цукина тишина, тиха и дубока вода на Белом Тимоку преко које је 

разиграни пас Цука гонио квочку са јатом пилића.

Чедино лозје, виноград на Трешњевом брду.
Чесма код Манојла, чесма у селу.
Чесма Поркулови, чесма уз обалу Тимока.
Чиришак, в. Ћиришак.
Чича Станкова појата, појата Станка Панића поред железничке пруге.
Чокановци, махала у којој живи истоимена породица.
Чоков кладанац, извор.
Чучове појате, њиве, баште, више бунара на ђерам и неколико појата, 

на десној обали Белог Тимока.

Шарена кућа, усамљена кућа окречена зелено и жуто и околно обра-
диво земљиште.

Шевар, бара поред Тимока коју је прорастао шевар.
Шљункара, постројење за сепарацију шљунка и израду разних врста 

бетонских грађевинских елемената.
Шодер, спруд шљунка на левој обали Тимока, ниже села.
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ДОБРО ПОЉЕ

Добро Поље // Dobro Poľa

Етник: Добропољац, Добрпољка // Dobropoľan, Dobropoľană.
Ктетик: добропољски // dobropoľesc.

Добро Поље је село у општини Бољевац. Лежи у средњем току реке 
Арнауте. Старо је село. Помиње се у турским пописима XV и XVI века под 
истим именом. Године 1586. имало је 19 домаћинстава. Према попису из 
2002. године у 147 домаћинстава живела су 464 становника просечне старо-
сти 51,3 год. За последњих нешто више од пола века број становника кретао 
се овако: године 1948. 1.065 становника; 1953. 1.064; 1961. 998; 1971. 917; 
1981. 756; 1991. 590 и 2002. год. 464. Становништво се бави земљорадњом и 
сточарством. Основна школа почела је са радом 1909. године. Суседна места 
су Ласово, Бачевица, Добрујевац, Рујиште и Влашко Поље.

A lu Ioańe, део села у коме живи претежно породица Јоновића.
A lu Lapadat, део села у коме живи претежно породица Лападатовића.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Добром Пољу.
Ápa Lată, бистра вода реке Арнауте.
Арнаута / Голема река / Добропољска река / Vaľa Mare, десна притока 

Црног Тимока.
Árśiţe, осунчана коса.
Баба Станин вр, вис (760 m), на врху под шумом у нижим пределима 

под ливадама и њивама.
Бањски брег, обрадиво земљиште и нешто шуме.

Бачијски поток, лева притока реке Арнауте.
Braniśća dă Supra dă Sát, храстова шума.

Vaľa Adînculuî, вода, ливаде пашњаци.
Vaľa Larguluì, обрадиво земљиште поред реке.
Vaľa Mare, в. Арнаута, уп. Голема река.
Василинци, поток, лева притока Арнауте, уп. Веселница.
Велико Орлово брдо, брдо под шумом.
Veseľniţă / Весница, 1. обрадиво поље и шума; 2. поток, лева притока 

Арнауте.
Весница, в. Veseľniţă.
Виноградски поток, поток и околно земљиште.
Вински поток, лева притока Арнауте.
Vîrfu Ursuluì, вис (770 m) под шумом.
Vîrfu Frumos, вис под бујном шумом.
Влашка капа, планински венац и превој на путу за Књажевац.
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Влашки дел, брдо (713 m), шуме, пашњаци, ливаде.
Влашко поље, оранице, ливаде и пашњаци.
Влашкоделски поток, лева притока Арнауте.
Влашкопољски вр, вис (928 m) под шумом.
Влашкопољски поток, притока Арнауте.
Vrcan, поље.
Голема река, в. Арнаута.
Големи камен, стена поред реке.
Горунов вр, вис под шумом.
Грамада, шуме, ливаде.
Грамадски извор, извор Грамадског потока.
Грамадски камен, стене, ситна шума.
Грамадски поток, притока реке Арнауте.
Граниче, брдо под обрадивим земљиштем и шумом.
Darşiţă, поток, притока Арнауте.
Дединско брдо, шумовити вис.

Добра глава, вис под шумама, ливадама и пашњацима.
Добропољска река, в. Арнаута.
Dorop, пашњаци, ливаде и шума.
Дреновачки поток, један од изворишних кракова реке Арнауте.
Дрикин поток, притока Арнауте.
Дубрава, шума, њиве.
Дубравски кладанац, извор, уп. Fîntîna în Dumbrava.
Дугачки брег, шума, пашњаци и ливаде.
Јgìab, појило за стоку, ниже извора.

Зелени вр, вис под шумом и ливадама.

Извор, кладенац, затим поток, десна притока Прекостенске реке.
Иљиљаче / Љиљаче, шума и ливаде.

Јавор, брдо, водoделница Црног Тимока, Белог Тимока и Моравице.
Јавор поље, пашњаци, ливаде, шума.
Јанин поток, притока Арнауте.
Iеźеviţă, шумовита планина.

Каливински поток, притока Прекостенске реке.
Cascada Mică, водопад на потоку.
Caracabuń, поље, обрадиво земљиште.
Кицошка река, земљиште око Кицошког потока.
Кицошки поток, лева притока Арнауте.
Cîmpu Lupuluì, пашњаци, ливаде.
Козарник, шума, пашњаци.
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Кокорњетски поток, један од изворишних кракова реке Арнауте.
Coleră, брдо, њиве, шума, ливаде.
Coľiba a Bătrînă, стара, усамљена колиба у пољу.
Колибински поток, притока Арнауте.
Колибица, пашњак, шума.
Комора, обрадиво земљиште.
Craìońi, део села у коме живи породица Крајића.
Crsìańi, део села у коме живи породица Крсјановића.

Ľivada dîn Colo Vaľa Mare, ливада.
Lṷócu lu Ľubomir, брдовита њива.
Lṷócu lu Manoìľa, њива.
Lṷócu lu Miľiìa, њива у страни.
Lṷócu lu Momir, њива.
Lṷócu lu Naìdan, њива.
Lṷócu lu Radovan, слабачка њива.
Lṷócu pe Мarźina a Drumuluì, њива.

Љиљаче, в. Иљиљаче.
Љиљачки кладанац, извор.

Мали облози, њиве и пашњаци.
Мало Орлово брдо, брдо под шумом.
Мечји вис, вис (770 m) под шумом.
Мечји вр, врх под шумом.
Miìuţońi, део села у коме живи породица Мијуцића.
Micuľońi, део села у коме живи породица Микуловића.
Muorminţ, сеоско гробље и околно земљиште.

Навиљак, ливаде, пашњаци.
Наводна страна, шума и пашњаци.
Nedeľcońi, део села у коме живи породица Недељковића.

Obrştură, извориште потока.
Ogaşu Amar, тршћар на ушћу потока.
Оgaşu Veseľnită, лева притока Арнауте.
Ogaşu dă supt Vîrfu Ursuluì, притока Арнауте.
Ogaşu Drică, поток и околно земљиште, в. Дрикин поток.
Ogaşu Dumbravi, поток.
Ogaşu cu Vîrfu Verđe, лева притока Арнауте.
Ogaşu cu Đalu Lung, поток.
Ogaşu Coleră, десна притока Винског потока.
Ogaşu lu Toma, лева притока Арнауте.
Ogaşu Lung, поток који пресушује, десна потпритока Арнауте.
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Ogaşu Mareţ, притока Арнауте.
Ogaşu Păriś, поток, пашњаци, слабо земљиште.
Ogaşu Putniţă, поток који пресушује, десна притока Арнауте.
Ogaşu Strîmbuluì, притока Арнауте.
Оgаşu Tabac, поток који пресушује, десна притока Арнауте.
Ограде, обрадиво земљиште, ливаде и шума.
Ограђен брег, њиве и шума.
Орешац, обрадиво земљиште, ливаде и шумарци.
Орлово, в. Орлово поље.
Орлово поље, њиве и пашњаци.
Орловски вис, пашњак, шума.
Орловски поток, десна притока Арнауте.
Орниче, обрадиво земљиште.
Осојак, поток, притока Арнауте.

Падине, обрадиво земљиште, долина, поток.
Pădurìa Álbă, мешовита листопадна шума.
Pădurìa cu Capri, шума.
Pađina Verđe, ливаде и шумарци.
Pămînt Galbul, песковита земља, пескуша.
Папрадљивица, шума и пашњаци.
Pauńeşće, део села у коме живи породица Пауновића.
Pe Мarźina Ogaşuluì, ливаде.
Pîru al Strump, ливаде, пашњаци.
Plopiş, шуме и пашњаци.
Poìeńe, поток, поље, шума.
Посечен виноград, виноград који су из неке пизме посекли непознати 

људи.
Преко стене, вис (708 m) под шумом.
Прекостенска река, лева притока Арнауте.
Пут за Рујиште, пут за Рујиште преко Зеленог врха.
Putniţa, вис под шумом.
Пшеничиште, поток, лева притока Арнауте.
Rađivoì, ливаде, шума.
Sát, центар села.

Свињарник, брдо (742 m) под пашњацима и шумама.
Ситнички поток, десна притока Арнауте.
Сливејски поток, притока Прекостенске реке.
Станијин бунар, бунар са кога се део села снабдева водом када откаже 

сеоски водовод.
Stancońi, део села у коме живи породица Станковића.
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Старчев брег, брег под шумом, у подножју њиве.
Старчев кладанац, извор.
Стениште, брдо, пашњаци, шума.
Стружиште, поток, лева притока Арнауте.
Supt Muorminţ, њиве и пашњак.

Табаков брег, њиве.
Tabacońi, део села у коме живи породица Табаковића.
Tăiş, разноврсна шума и обрадиво земљиште.
Todorońi, део села у коме живи породица Тодоровића.
Trailońi, део села у коме живи породица Траиловића.
Убишове њиве, поље.
Уљиљача, брдо, шума, пашњаци.
Utrina al Mare, пашњак.
Utrina Sátuluì, пашњак.

Fîntîna a Baba Stańi, извор.
Fîntîna în Veselniţă, извор.
Fîntînа în Vîrfu Verđe, извор.
Fîntîna în Gramadă, извор.
Fîntîna în Dumbravă, извор.
Fîntîna Răśe, извор хладне воде, студенац.

Церје, шума, пашњак.

Четврти поток, лева притока Седибрадског потока.
Чукар, брдо под шумом.

Широкопољски поток, поток.

ДОБРУЈЕВАЦ

Добрујевац

Етник: Добрујевчанин, Добрујевчанка; раније: Добревчанин, Добрев-
чанка.

Ктетик: добрујевачки; раније: добревачки.

Село Добрујевац лежи на реци Арнаути, 4 km узводно од Бољевца, тј. на 
путу Бољевац–Књажевац. Према попису из 2002. године у 98 домаћинстава 
живело је 243 становника, просечне старости 54,2 године. Данас има око 200 
становника. Задњих деценија XX века сељаци су напуштали село и прелази-
ли у Бољевац где су се запошљавали у државној привреди или ако су били 
школовани у администрацији. Данас нема ко више да се сели. Остали су 
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само стари људи међу којима је знатан број пензионера, повратника из града. 
Према статистици број становника за последњих пола века кретао се овако: 
године 1948. 741; 1953. 719; 1961. 681; 1971. 559; 1981. 437; 1991. 357 и 2002. 
243. У селу живе Срби православне вере. Баве се земљорадњом и сточар-
ством. Њихова поља налазе се углавном на левој страни Арнауте, у правцу 
села Илина. Десна је страна брдовитија, шумовитија и добрим делом под 
пашњацима. Добрујевац је имао добар број великих и лепих кућа, грађених 
са укусом. Данас делује оронуло. Школа је отворена 1919. год. Дотле се шко-
ловало у Бољевцу. Лепа школска зграда данас нема ђака. Сматра се да је 
село раније било испод планине Ланца, где се још изоравају пепео и фраг-
менти керамике. Ту постоји и једно старо гробље. По предању становници 
су се доселили крајем XVII века са Косова. Држе, да су породице Ђурића 
и Лукића потомци косовских досељеника. Називају их Арнаутима. Има 
досељеника и из Сјенице и јужноморавских крајева. Ако је било досељавања 
онда су се досељеници населили у већ постојећем селу, јер Добрујевац се 
спомиње у турском попису од 1455. год., као село Добројофче, које са својих 
13 домаћинстава, једним нежењеним и порезом од 842 акче улазило у ти-
мар Ђумуш Хазара, сина наиба Ахмеда (Лукач, Видин 61). Једанаест година 
касније, по попису из 1466. године, налази се у тимару Увејса, сина Хизиро-
вог, има 16 породица, једну удовицу и пореску обавезу од 1.776 акчи (Лукач, 
Црна Река 28; Бојанић, Фрагменти 21). Године 1560. једним делом, од 6 
домаћинстава и четворицом нежењених, налази се у царском хасу и ту плаћа 
пореске обавезе од 3.182 акче (Лукач, Црна Река 47; Иста, Видин 103), дру-
гим делом се налази у тимару Шабана, сина Алијевог коме даје 1.346 акчи 
(Лукач, Видин 130). Године 1586. видимо само део који се налази у тимару, 
и он има 8 домаћинстава, дванаесторицу нежењених и порез од 1.500 акчи 
(Лукач, Црна Река 52). Суседна села су: Валакоње, Врбовац, Ласово, Добро 
Поље, Бачевица, Рујиште, Илино и Бољевац Село.

Анђелково, њиве и браници.
Арнаута / Добропољска река, река, десна притока Црног Тимока, про-

тиче целом дужином насеља.
Атанасково, њиве, шума, ливаде и раније виногради.
Бабино конопљиште, њива, ливада (некада се ту сејала конопља).
Базарова бучина, шума.
Баре, влажно земљиште, ливаде.
Бачиште, ретка шума, појединачно дрвеће, пашњак.
Бело брдо, пашњак, трњак.
Бећиров кладанац, извор.
Божанићи, део села у коме живи истоимена породица.
Бука, извор.
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Бунар, стари бунар.

Велика Јежевица, вис (709 m) под шумом и пашњацима, источно од 
села.

Велики врхчић / врчић, шумовито брдо (546 m), пашњаци.
Велики Орешац, поље, шума југоисточно од села.
Великићи, део села у коме живи породица Великића.
Вељково, њиве, шума, ливаде, виноград.
Ветрина / Ветрине / Вјетрина, брдо (459 m) под пашњацима, и шумом 

у подножју.
Ветрине, в. Ветрина.
Вигањ, уска трновита долина.
Виденово, багрењар у страни.
Виноградски поток, десна притока Арнауте.
Висока чука, вис (443 m), шума, појате.
Вјетрина, в. Ветрина.
Вр, купасти вис (649 m) под шумом.
Врбица, део обале реке Арнауте.

Голема река, друго име за реку Арнауту.
Горња Дубрава, шума и пашњаци.
Горње Рупиште, шуме, ливаде.
Горњи вир, један од вирова из којега су залеване баште.
Горунов вр, шумовито брдо у углу између Арнауте и Прекостенског 

потока.
Горуњар, шумовито брдо.
Гравиште, њиве, пашњаци.
Градиште на брду Јежевици, 1. остаци утврђења; 2. вис под шумом.
Гувно, равна ливада на којој је вероватно некада било гувно.

Дакин трап, брдо у селу Добрујевцу.
Дакини, део села у коме живи истоимена породица.
Две крушке, две старе крушке, некада у њиви, сада на пашњаку.
Деа / Део, брдо између Добрујевца и Илина, обрадиво земљиште.
Део, в. Деа.
Дибидолчина, коса под шумом и пашњацима.
Динино, њиве, ливаде, шума, виноград.
Дицићи, део села у коме живи породица Дицића.
Добревце, некадашњи народни назив за село Добрујевац.
Добревци, ранији назив за село Добрујевац.
Добропољска река, в. Арнаута.
Добрујевачке појате, појате испод планине Ланца.
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Дом, задружни дом, оронуо и у распадању.
Доњи Горуњар, шума и пашњаци.
Дубоки поток, поток који тече северном страном Земичке косе, десна 

притика Арнауте.
Дубрава, поље и шума северозападно од села.
Дуга коса, шума.
Думановица, обрадиво земљиште.

Ђурђев поток, поток код планине Ланца.

Жикино, кућа, њива, шума.
Жљебура, увала према планини Ланцу.

Здравчић, шумовито брдо.
Земичка коса, стрмо брдо под ливадама, пашњацима и шумом.
Змијопек, каменито земљиште изложено сунцу.

Игралиште, некада добро уређено фудбалско игралиште са стативама 
од металних цеви, данас запуштено и закоровљено. Нема више ко да игра 
фудбал.

Илинска река, река која тече од села Илина, лева притока Арнауте.
Испод села, обрадиво земљиште.

Јабланова ливада, ливада.
Јавор, мало узвишење и шумица.
Јанин осојак, поток, лева притока Арнауте.
Јанин поток, притока Арнауте.
Јанинци, део села у коме живи истоимена породица.
Јасиковац, пашњаци, ливаде, шума.
Јевтино, ливада у потоку.
Јежевица, в. Велика и Мала Јежевица.
Јовицино, браници и ливаде.
Јогрина појата, колиба у пољу и околно земљиште.
Јогрићи, део села у коме је живела фамилија Јогрића.

Кадивкина кућа, кућа и плац око куће.
Калињар, њиве, ливаде шума.
Кишљина градина, башта.
Кленовица, шуме и пашњаци.
Код леске, извор.
Колибиште, шумовито брдо.
Косије, обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде и појате.
Крива коса, страна некада под ораницама, сада зарасла у трње.
Крушар, брдо, пашњаци, шума.
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Ланац, планина, пашњаци, шума, појате.
Лилина колиба, колиба, тор и околно земљиште.
Лиса пољана, окомито брдо, шума.
Лозанска река, речица, десна притока Арнауте.
Ломовита коса, шума.
Лоркино, њиве и ливаде.

Љиљар / Љиљекар, поље, шума.
Љиљекар, в. Љиљар.

Мала ливада, ливада на левој обали Арнауте.
Мали врхчић / М. врчић, вис под шумом.
Мали врчић, в. Мали врхчић.
Мала Јежевица, пашњаци и шума источно од села.
Маринкова чука, брдо, ситна шума.
Мечкина пољана, ливаде, пашњаци.
Мечковица, шума.
Мигрини, део села у коме живи истоимена породица.
Миланова ливада, ливада.
Миленово, њиве, ливаде, шуме.
Милетино, ливаде и шума.
Милијино, кућа, њиве, ливаде, виногради.
Милојева падина, падина и шума.
Милошев забран, шума.
Митино, шума.
Момчилова крушка, стара крушка у страни.
Мостић, лагани мостић који повезује десну са левом обалом реке Ар-

науте, више Дома.
Мртвило, увала, шипраг.
Најденово, шума и ливаде.
Нарамџини, део села у коме живи истоимена породица.
Недељковица, пашњаци, шума.
Недићи, део села у коме живи породица Недића.
Нерезине, пашњаци.
Никодијино, ливаде, виноград.
Новаково, њиве.

Одеј, поље.
Орачић, обрадиво земљиште.
Орашички поток, десна притока Дубоког потока.
Орашје, обрадиво земљиште и шума.
Орешац, поље, шума, потоци.
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Осојак, поток, притока Арнауте.
Острик, њиве, закоровљено земљиште.

Падина, поље, шума.
Паралејини, део села у коме живи истоимена породица.
Петрово стрниште, обрадиво замљиште.
Под Нерезине, њиве.
Пожаревац, поље западно од села.
Појата Мирка Милосављевића, имала одређену улогу у ослободи-

лачком рату.
Пољице, мала равница на левој страни Арнауте.
Преколовица, вис под шумом.
Прекостенска река, лева притока Арнауте.
Прекостенски бунар, поље, њиве, шума.
Прекостенски дел / део, њиве, шума.
Прекостенски поток, поток, лева притока Арнауте. Овде се у турско 

време налазило мало село Прекастена, које је 1560. године било на царском 
хасу; после је нестало (Лукач, Видин, 213).

Припек, каменито земљиште у присоју.
Продавница, продавница мешовите робе у једној страћари у центру 

села.
Просина, њиве и шума около.
Пруд, земљиште поред реке Арнауте, ниже села.
Пуцкини, део села у коме живи истоимена породица.
Пченичиште / Ченичиште, поток, притока Арнауте и околно поље.

Раденково, њиве и шума.
Радојкова ливада, ливада.
Радосављево, оранице, баште, ливаде, шума.
Ронџино, њиве и шума.
Росуља, узан појас обрадивог земљишта поред реке, више села.
Рудине, пашњак, фудбалско игралиште.
Рупиште, вис под шумом и њивама.

Савино, браниште.
Савићи, део села у коме живи породица Савића.
Свињарево, обрадиво земљиште и шумарци.
Свињари, обрадиво земљиште, баште, доста орахових дрвета и јова.
Свињарска локва, бара.
Свињарска река / Свињарски поток, речица, лева притока Арнауте.
Свињарски поток, в. Свињарска река.
Сибиново, шуме, ливаде.
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Симеоново, њиве, ливаде, виноград.
Селишки поток, десна притока Циганског потока и околно земљиште.
Селиште, обрадиво земљиште.
Сеча, шума и пашњаци.
Сирињовица, шума, ливаде, пашњаци, колибе.
Сланопађа, дивља крушка на пашњаку.
Сливански поток, лева притока Арнауте.
Сливовски поток, лева притока Прекостенске реке.
Смиљево, брдо под шумом.
Совијанци, део села у коме живи истоимена породица.
Спасино, њиве и виноград.
Станијино, башта и конопљиште.
Станојлово, њиве и ливаде.
Стари виногради, давно напуштени виногради старе лозе.
Старо гробље, њиве, ливаде, пашњаци.
Старо лојзиште, некадашњи виногради, пашњак.
Старо поље, в. Широко поље.
Степанова чука, вис, њиве, пашњаци, шума.
Стефаново, њиве, браници, виногради.
Стојадинове ливаде, ливаде поред реке.
Стрињак вр, шума.
Стрњак, вис (551 m) под шумом.
Студенац, извор на ивици шуме.
Сува чесма, чесма из које вода одавно не тече.
Сурино трње, трње поред шуме.

Татарско поље, в. Широко поље.
Тесан пролаз, уска долиница којом излази пут на брдо.
Топила, место поред реке Арнауте где су жене правиле топила ради 

топљења конопље.
Тошин поток, притока Добропољске реке.
Три кладанца, извори у обали реке Арнауте.
Трлице, у раније време неколико жена (две-три) наместе своје трлице 

на једном месту и онда тру (трле) конопљу. Трлица, наравно, већ више од 
пола века нема.

Тукина падина, шума, поток.
Тукинска коса, шума.
Тукински поток, лева притока Прекостенске реке.

Ћуклини, део села у коме живи истоимена породица.
Ћуприја, камени мост преко реке Арнауте, у центру села.
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Убавкина пивница, виногради са пивницом.

Фрцина обложина, пашњак.

Циганска река, поток, лева притока Арнауте.
Црвенков браник, шума.
Црквиште, остаци једног тесаног камена за који се сматра да је од неке 

старе цркве, око кога се народ окупља на Богородицу.
Црни вр, вис (623 m), пашњаци, шума.

Ченичиште, в. Пченичиште.
Чобићи, део села у коме живи породица Чобића.
Чолаково брдо, шума.
Чуљина ливада, ливада.
Џеџићи, део села у коме живи породица Џеџића.

Шиљати вр, вис (682 m) под шумом.
Широко поље, равно поље поред пута за Планиницу, звано још Татар-

ско поље или Старо поље.
Школа, школска зграда некадашње основне школе, врло лепа али сада 

празна.
Шљиварски камен, извориште Свињарског потока.
Шљиве, воћњак.
Шумин поток, лева притока Арнауте.

ЗАЈЕЧАР

Зајечар

Етник: Зајечарац, Зајечарка.
Ктетик: зајечарски.

Зајечар је главно место Тимочке Крајине. Налази се у Зајечарској кот-
лини, на саставцима Белог и Црног Тимока. По разним деловима градског 
подручја налажени су предмети из праисторије. Остаци некрополе из брон-
заног доба, откривени у Пишури (источни део града), који се датирају у XIV 
век пре нове ере, представљају најстарији материјални доказ о постојању 
насеља на подручју града Зајечара. Први познати становници су Триба-
ли који су, бранећи се, ратовали против македонских краљева Филипа II и 
Александра Великог, а потом, пошто су покорени, учествовали у Алексан-
дровом походу на Персију. Спомињу се овде још и Мези, Тимахи и други 
народи. Све њих су покорили Римљани 28. године пре нове ере, после чега 
су владали Балканским полуострвом више од пет векова. Пошто су разо-
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рили родовско уређење на Балкану они су успоставили свој систем друшт-
вених, економских, културних, верских, административних и војних одно-
са, преко којих су месном становништву натурали свој латински језик. У 
римско доба изграђена је читава путна мрежа у долини Тимока и подигнут 
велики број утврђења. Поред самог гарада Зајечара и данас стоје рушеви-
не римског кастела Костола. Један од најзначајнијих римских грађевинских 
објеката, не само у Тимоку него и на читавом Балкану, је царска палата Фе-
ликс Ромулијана, која се налази десет километара западно од Зајечара, код 
села Гамзиграда. Словени који су се населили у овом крају прозвали су се 
Тимочанима. Први писани податак о Зајечару имамо из 1466. године. Он се 
тада спомиње као село од осам породица (Бојанић, Фрагменти 38), и као 
село остао је све до XIX века, до ослобођења од Турака 1833. године када 
је кнез Милош почео да га претвара у седиште Црноречке нахије и целе 
Тимочке Крајине. После тога се брзо развијао. Данас је седиште зајечарске 
општине и зајечарског округа, такође Тимочке епархије. Има четири средње 
школе и факултет за менаџмент. Некада је имао релативно добро развијену 
привреду. У XIX и првој половини XX века пољопривредно-занатско-трго
вачку, са почетком индустријализације, а у прве четири деценије друге по-
ловине XX века претежно индустријску. Према попису из 2002. године имао 
је 49.491 становника.

Авалска, улица.
Авној, раније име за данашње насеље Краљевица.
АВНОЈа, улица.
Авнојска, улица.
Адвокати, низ адвокатских канцеларија у Дубровачкој улици.
Ајдучки дол, ливаде, браници.
Ајнштајнова, улица.
Алапин, 1. река, лева притока Тимока; 2. долина кроз коју протиче 

Алапин: њиве, ливаде, шумарци.
Аласка бара, бара, ливаде, њиве.
Албанске споменице, улица.
Александра Великог, улица.
Амбар, трговинска радња здраве хране у ул. Светозара Марковића.
Амбуланта, амбуланта у центру града.
Амбуланта у Градеж, амбуланта код школе Ђура Јакшић.
Амбуланта у Котлујевац, амбуланта на левој обали Црног Тимока.
Америчка, улица.
Анђелкова механа, механа у Зајечару, у раније време.
Анте Бојовића, улица.
Аранђеловачка, улица.
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Аргентинска, улица.
Аронова кафана, кафана Арона Христоја, аустријског држављанина, 

у раније време.
Арсенија Спасића, улица.
Арсеније, скраћени назив за бившу фабрику Арсеније Спасић. „Ради 

као портир у Арсеније“.
Арсеније Спасић, бивша фабрика процесне опреме (израда рударских 

машина).
Артиљериска касарна, према мишљењу старијих грађана једна од 

гробница стрељаних после Другог светског рата, у близини артиљеријских 
касарни.

Артиљериске касарне, касарне на западном ободу града, које су не-
када биле артиљеријске, а сада општег типа.

Артиљеријски бунар, широк и дубок бунар у артиљеријским касарна-
ма, грађен 1956. године, у чијој је изградњи учествовао и потписани.

Архив, Историјски архив „Тимочка Крајина“.
Ауто Бане, одржавање и оправка моторних возила, Неготински пут бб.
Аутобуска, аутобуска станица до Зелене пијаце.
Ауторемонт, државна радионица за ремонтовање аутомобила, некада 

чувена у Тимочкој Крајини, данас није јасно да ли се бави том делатношћу.

Базарски до, њиве, ливаде, пашњаци и ситна шума.
Базарски поток, поток у атару Зајечара.
Балканска, улица.
Баље Стојановића, улица.
Банатска, улица.
Бањски пут, пут за Николичевску Бању, около њиве и ливаде.
Бањски трг, један од градских тргова.
Бара, ливаде.
Бачиште, брдо, њиве.
Бачка, улица.
Беба, ресторан на Звезданској кривини.
Бегејска, улица.
Бежанијска, улица.
Беко, некадашња трговинска радња Београдске конфекције у ул. Ни-

коле Пашића.
Бела, угоститељска радња у ул. Љубе Нешића.
Бели, скраћени назив за Бели Тимок, али само када се упоређује са 

Црним Тимоком. „Идем да пецам на Бели“.
Бели брег, брдо (236 m) северно од Зајечара, њиве, виногради, шумар-

ци. Уз подножје настаје нова четврт града Зајечара.
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Бели врх, виногради.
Бели Тимок, десна саставница Великог Тимока, код Зајечара.
Бело брдо, пашњак.
Белопаланачка, улица.
Бензинска пумпа код средње школе, бензинска пумпа.
Бензинска пумпа код Тимочанке, бензинска пумпа.
Бензинска пумпа код школе Ђура Јакшић, бензинска пумпа.
Бензинска пумпа на Изворском путу, бензинска пумпа.
Бензинска пумпа на Пијац, бензинска пумпа.
Бензинска пумпа према Београд, бензинска пумпа.
Бензинска пумпа према болници, бензинска пумпа.
Бензинска пумпа према Вражогрнац, бензинска пумпа.
Бензинска пумпа у Котлујевац, бензинска пумпа.
Београдска, улица.
Библиотека, градска библиотека у палати Марка Ц. Петковића.
Биволарске ливаде, ливаде.
Биволарски поток, лева саставница Суводолске реке; њиве, ливаде 

шумарци.
Било, шума, њиве.
Биоскоп Истра, бивши биоскоп у ул. Николе Пашића.
Биоскоп Јадран, бивши биоскоп до железничке станице.
Биоскоп Тимок, биоскоп у ул. Светозара Марковића.
Битољска, улица.
Бихаћка, улица.
Блато, њиве, ливаде.
Бледска, улица.
Боби, биста револуционара Добривоја Радосављевића Бобија.
Бобиште, њиве.
Богданов виноград, виноград Богдана Главонића на Гладном врху.
Боеми, ресторан у ул. Моше Пијаде.
Божина Јовановића, улица (раније Мије Станимировића).
Боја, трговина бојама, Николе Пашића 154.
Бојарско брдо, виногради.
Бокељска, улица.
Болница, здравствени центар.
Бољевачка, улица.
Борак, борова шума на Краљевици.
Боре Милића, улица.
Боривоја Цолића, улица.
Боривоја Цоловића, улица.
Бориса Кидрича, улица.
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Борислава Станковића, улица.
Борска, улица.
Борски дол, виноград.
Бошка Бухе, улица.
Бранка Перића, улица.
Бранка Радичевића, улица.
Бранка Ћопића, улица.
Бранке Динић, улица.
Братства и јединства, улица.
Братујевачка, улица.
Браће Југовића, улица.
Браће Рибникар, улица.
Браће Тасковића, улица.
Брег, њиве.
Брегалничка, улица.
Брест, њиве.
Брестак, четврт града Зајечара.
Брестовачка, улица.
Брионска, улица.
Брковића Црног, улица.
Бујница, њиве.
Бумбар, угоститељска радња у ул. Призренској 5.
Бурдаци, велика башта са источног краја града, поред Белог Тимока, 

власништво породице Бојовић, познатије као Бурдаци.
Бурдачка башта, велика башта поред Белог Тимока на којој се узгаја 

разноврсно поврће.
Бурдачка пумпа, електрична водена пумпа на Белом Тимоку која је 

обезбеђивала воду за Бурдачку башту.
Бучина, ливаде, шума.

Вакулов дол, шума.
Вакулово, в. Вакулов дол, шума.
Валина ливада, ливада у Лубничкој реци.
Вањина пивара, прва пивара у Зајечару. Налазила се у дан. улици Ни-

коле Пашића.
Вардарска, улица.
Варшавска, улица.
Васе Пелагића, улица.
Василија Ђуровића Жарког, улица.
Ваткова воденица, воденица на Тимоку, у раније време.
Ватрогасци, зграда ватрогасног друштва.
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Вашариште, простор на Краљевици на коме се одржавају вашари.
Велефарм, трговина на велико фармацеутским производима, Кара-

џићева 18.
Велико брдо, виногради.
Вељка Влаховића, улица.
Вељков виноград, виноград у Базарском долу.
Веселина Маслеше, улица.
Ветеринарска станица, ветеринарска здравствена установа на северној 

периферији града.
Вешала, споменик жртвама другог светског рата на Краљевици, 

изграђен у виду групе вешала.
Виденовић, приватна ветеринарска станица.
Видовдан, угоститељска радња у источном делу града.
Виктора Бубња, улица.
Виноград Илије Кожељца, виноград на Гладном врху.
Винодолска, улица.
Витановац, њиве.
Витомира Раденковића, улица.
Вишеградска, улица.
Вишњар – Прлитски пут, пут за село Прлиту.
Вишњар, равно земљиште на десној обали Белог Тимока, данас четврт 

града Зајечара.
Вишњари, засади вишања.
Вишњарски мост, мост на Белом Тимоку за градску четврт звану 

Вишњар.
Владикин вир, један вир на Тимоку.
Владикин двор, зграда у којој станује епископ тимочки.
Владикин поток, лева притока Лубничке реке.
Владимира Назора, улица.
Владимира Роловића, улица.
Владичини виногради, некадашњи виногради, а потом и, према 

казивању, једна од масовних гробница стрељаних после Другог светског 
рата.

Власинска, улица.
Влачићева, улица.
Влачићи, насеље града Зајечара.
Влашка мала, четврт града Зајечара. Раније су ту биле баште и њиве.
Влашки вр, шума.
Влашки кључ, њиве, баште.
Влашко брдо, њиве, ливаде.
Влашкомалска чесма, артерска чесма у Влашкој мали.
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Влашкомалски млин, млин у Влашкој Мали.
Воденица, воденица кнеза Милоша у центру Зајечара.
Воденички јаз, брана за воденицу на Тимoку.
Водовод, фабрика воде на Краљевици.
Водоводски мост, метална скела на Белом Тимоку којом је ишла 

водоводна цев од рени бунара на десној обали у постројење за прераду воде 
на левој обали реке и преко које је постојала уска дашчана стаза за особље 
водовода, али коју су користили и мештани.

Војводе Мишића, улица.
Војводе Путника, улица.
Војводе Степе, улица.
Војислава Илића, улица.
Војничка, улица.
Војно, бивше војно фудбалско игралиште на Краљевици.
Војно логориште, место на Краљевици одређено за логоровање војске, 

у прошлости.
Војске Југославије, улица.
Вражогрначка рампа, рампа на железничкој прузи Ниш–Прахово на 

северном ободу Зајечара, на путу за село Вражогрнац.
Вражогрначка река, овде се мисли на Алапин, лева притока Тимока.
Вранац, угоститељска радња у ул. Албанске споменице.
Вратнице, њиве.
Врбак, врбов густиш поред Тимока.
Врбар, њиве.
Врбаска, улица.
Врбова, њиве.
Врњачка, улица.
Вука Караџића, улица.
Вучино садовиште, новозасађени виноград на Белом брегу.

Гаваски кључ, њиве.
Гаврила Принципа, улица.
Гајева, улица.
Гајић Станоја, улица.
Галерија, позната кафана у Зајечару.
Галерија подова, трговина теписима, Курсулина 10.
Галија, ресторан у Косовској 4.
Гатер, ограђени простор на Источној Краљевици на коме је Ловачко 

друштво узгајало фазане и другу дивљач и где је вршена обука ловаца.
Генерала Гамбете, улица. (Генерал Гамбета, француски генерал, 

ослободолац Зајечара 1918. године).
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Генерала Павла Илића Вељка, улица.
Генерална банка Рајковић и Стајковић, банкарска установа у 

Зајечару основана 1926. године (данас не постоји).
Генчин виноград, виноград на Гладном врху.
Генчићев млин, млин ранијег министра Ђорђа Генчића, данас претво-

рен у помоћне затворске просторије, уп. Генчићева вила.
Генчићева вила, вила ранијег министра Ђорђа Генчића, данас претво-

рена у регионални затвор (апсану).
Генчићева чесма, чесма ранијег министра Ђорђа Генчића у пољу Ко-

шути.
Геров браник, њиве.
Геров луг, ливаде, њиве.
Гимназија, зграда некадашње гимназије у центру Зајечара у којој се 

данас налази основна школа.
Гинеколошко, павиљон гинеколошко-акушерског одељења зајечарске 

болнице.
Гладни вр, брдо северно од Зајечара под виноградима, њивама шумар-

цима. Данас се и уз њега шири град Зајечар.
Гладно, в. Гладно брдо, Гладни вр.
Гладно брдо, в. Гладни вр.
Гламочка, улица.
Гњила крушка, ливада и пропланак на Белом брегу.
Гњилак, предео око раскршћа путева за Звездан и Лубницу, око којега 

раскршћа настаје нова четврт града Зајечара.
Говеђи пијац, трг у северном делу града на коме се раније продавала 

крупна стока, данас преуређен у мали сквер са чесмом, водоскоком и споме-
ником Хајдук Вељку Петровићу, уп. Острвце.

Гојкова, улица.
Гојкова јаруга, улица.
Голаја, њиве, ливаде, шумарци.
Голи вр, њиве, шума.
Горње поље, њиве дате бугарским пребезима 1861. године.
Горњи крај, в. Брестак.
Госково, њиве и браници на страни, између Госковског и Лештарског 

потока, северозападно од Зајечара.
Госковска река, речица.
Гоце Делчева, улица.
Гочка, улица.
Градеж, део града Зајечара, око школе Ђура Јакшић.
Градинче, некадашње пољанче где су се играла деца из краја, на коме 

се данас налазе Дечје обданиште и Шумска сеција.
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Градско графичко предузеће, формирано је као штампарија 1946. го-
дине национализацијом приватних штампарија.

Гринка, приватни хотел у улици Проте Матеје.
Грљански пут, пут који из Зајечара води у село Грљан.
Грмечка, улица.
Гробљански пут, улица која води ка гробљу.
Гробље, градско гробље на источном ободу старог дела града. Оно је 

попуњено. У њему више нема места за сахрањивање. Гради се Ново гробље, 
на Малом ступњу.

Грудно, павиљон за плућне болести зајечарске болнице.
Гумопласт, производња предмета од пластике, Неготински пут бб.
Гундулићева, улица.
Далматинска, улица.
Дамјаново брдо, њиве, виногради.

Данов дол, ливаде.
Даруварска, улица.
Два брата, трг у Зајечару назван по кафани „Два брата“ која се на њему 

налази. (Званични назив: Карађорђев венац)
Двадесет деветог новембра, улица.
Двадесет другог децембра, улица.
Двадесет треће дивизије, улица.
Двор, епископски двор (двоспратна кућа купљена од Адама Пековића 

за потребе Епископије Тимочке). Налази се преко пута православне Цркве.
Дворана сирева, сала на зеленој пијаци у којој се продају искључиво 

млечни производи.
Девете бригаде, улица.
Деветка, угоститељска радња у Чупићевој улици.
Дедиње, улица.
Дели Јован, улица.
Делиград, некадашња кафана у главној улици.
Делиградска, улица.
Дерма, производња кожне одеће.
Дес, радионица за рехабилитацију дефектних слухом.
Дечје, павиљон за дечје болести зајечарске болнице.
Димитрија Поповића, улица.
Димитрија Туцовића, улица.
Димитровградска, улица.
Динков дол, њиве, ливаде.
До воденице, шума, ливаде.
До Доње воденице, њиве.
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До нове ћуприје, њиве.
До рупите, њиве.
До Сају, плац.
До ћуприје, њиве.
Добри дол, браници, ливаде.
Добривоје Радосављевић, бронзана биста првоборца Добривоја 

Радосављевића.
Доз, зграда осигуравајућег друштва, које се раније звало ДОЗ.
Дојранска, улица.
Долови, забран.
Дом здравља, здравстена установа на јужној периферији града.
Дом извиђача, просторије Дома извиђача на Краљевици.
Дом омладине, зграда Дома омладине на Краљевици.
Донова ливада, ливада у Подливу, у раније време. Сада је ту градска 

четврт.
Доња воденица, воденица на Тимоку.
Доњи крај или Влашка мала, део града.
Доњи Кључ, њиве, баште.
Доситејева, улица.
Достојевског, улица.
Др Драгише Мишовића, улица.
Др Ивка Ђоловића, улица.
Др Косте Тодоровића, улица.
Др Лазе Илића, улица.
Др Младена Стојановића, улица.
Др Хаџића, улица.
Дравска, улица.
Драганов брод, њиве, ливаде, браници.
Драганово, имање Драгана Карана у подножју Гладног врха.
Драгина падина, ливаде и шумарци.
Драгојла Дудића, улица.
Дренарски поток, њиве, ливаде.
Дренски поток, в. Дренарски поток.
Дрењачки поток, в. Дренарски поток.
Дринска, улица.
Друга стаза, средња хоризонтална шеталишна стаза на Источној 

Краљевици, уп. Прва стаза, Трећа стаза.
Други ступањ, равни део пута после друге узбрдице уз Вршку чуку, 

уп. Први ступањ, Трећи ступањ.
Дубљанска, улица.
Дубоки дол, њиве и шумарци.
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Дубоки поток, лева притока Тимока код Костолца, ниже Зајечара, дуж 
потока њиве, виногради шумарци.

Дубровачка, улица.
Дудара, некадашња вододерина на Краљевици засађена дудовим дрве-

том, данас густа шума и пропланак.
Дунавска, улица.
Дурмиторска, улица.
Духови, општинска заветина у Пишури.

Ђачка књижара Светозара Ратковића, основана је 1930. године. Да-
нас не постоји

Ђевђелијска, улица.
Ђергов дол, ливаде, браници.
Ђердапска, улица.
Ђокина пекара, пекара Ђоке Дуљаја и његових синова у ул. Николе 

Пашића, чувена по квалитетном хлебу и пециву.
Ђорђа Андрејевића, улица.
Ђорђа Симеоновића, улица.
Ђорђе Симеоновић, бронзана биста првоборца Ђорђа Симеоновића.
Ђулићи, претшколска установа.
Ђурђевак, дечије обданиште.
Ђуре Ђаковића, улица.
Ђуре Пуцара, улица.
Ђуре Салаја, улица.

Европа, кафана у Зајечару.
Економска школа, зграда Економске школе у Зајечару.
Електродистрибуција, зграда Електротимока у којој се врши мерење 

утрошка електричне енергије, обрачун и наплата утрошене енергије.
Електротимок, предузеће за дистрибуцију електричне енергије и 

његова управна зграда у улици Николе Пашића.
ЕОН, израда керамичких предмета, ул. Звездански пут бб.
Епархијски суд, бивша зграда епархијског суда у Кумановској улици.
Етилен, хемијско чишћење одевних предмета, Хајдук Вељкова 16.

Жарка Зрењанина, улица.
Железничка, улица.
Железнички мост, гвоздени железнички мост на Црном Тимоку, код 

пиваре.
Женска основна школа, зграда некадашње женске основне школе у 

којој се данас налази музичка школа.
Женска плажа, некадашња плажа за даме на Црном Тимоку.
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Живинарник, дубока и тиха вода на Црном Тимоку на коме је била 
плажа, данас градско насеље на његовим обалама.

Жикице Јовановића Шпанца, улица.
Житопромет, предузеће за промет житарицама и градска четврт у 

којој се то предузеће налази.

Завод за јавно здравље, медицинска установа која брине о основ-
ним здравственим условима становништва, раније позната под именом 
Хигијенски завод.

Загорска, улица.
Загребачка, улица.
Задруга, некадашњи хотел у Зајечару, порушен да би се подигла Робна 

кућа „Београд“.
Зајечарска, улица.
Зајечарска задруга за међусобно помагање и штедњу, основана 

1884. године била је прва банкарска установа у Зајечару.
Зајечарска Тимочка банка, банкарска установа основана 1906. годи-

не.
Зајечарска трговачка банка „Лувр“, банкарска организација основа-

на 1924. године.
Зајечарска штедионица, банкарска установа основана 1893. године.
Занатска кредитна банка А. Д., банкарска установа у Зајечару осно-

вана 1923. године.
Занатски дом, зграда удружења зајечарских занатлија у којој се данас 

налази позориште „Зоран Радмиловић“.
Западна Краљевица, западни део брда Краљевице, више Зајечара.
Заразно, павиљон за инфективне болести зајечарске болнице.
Звезда, некадашња робна кућа у ул. Николе Пашића, сада кинеска 

радња.
Звезданска, улица.
Звезданска кривина, кривина под углом од 90 степени на путу за село 

Звездан.
Звездански мост, мост на Црном Тимоку преко којега се раније ишло 

само за село Звездан, а сада и за Котлујевац, градску четврт на левој обали 
Црног Тимока.

Звездански пут, улица која води у село Звездан.
Звезданско брдо, њиве, пољана.
Звонара, високи звоник катедралне цркве у Зајечару, подигнут неколи-

ко метара јужније од цркве.
Зворничка, улица.
Здравац, дечије обданиште.
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Зејтињара, в. Фабрика зејтина.
Зелена пијаца, градска пијаца на којој се продају пољопривредни про-

изводи.
Зеленгора, кафана у улици Хајдук Вељковој.
Зелени врх, улица.
Земунска, улица.
Зеничка, улица.
Зетска, улица.
Златиборска, улица.
Златна звезда, један мали трг у Зајечару и назив бивше кафане на томе 

тргу.
Злотска, улица.
Змај Јовина, улица.
Змајева, улица.
Зоран Радмиловић, бронзани споменик глумцу Зорану Радмиловићу, 

постављен на раскршћу улица Светозара Марковића, Доситејеве и Куманов-
ске.

Зорана Радмиловића, улица.

Ивана Горана Ковачића, улица.
Ивана Ковачевића, улица.
Ивана Ковачића, улица.
Ивана Мажуранића, улица.
Ивана Милутиновића, улица.
Иве Андрића, улица.
Иве Лоле Рибара, улица.
Ивков поток, ливаде.
Игманска, улица.
Игралиште, некадашње игралиште фудбалског клуба Тимок на коме је 

касније подигнута зграда Дома здравља.
Игралиште Железничара, некадашње игралиште фудбалског клуба 

Железничар у подножју Краљевице; данас не постоји.
Игралиште Јединства, игралиште фудбалског клуба Јединство које 

данас више не постоји.
Иза Циганске мале, баште.
Изворски друм, в. Изворски пут.
Изворски мост, мост за село Велики Извор, на Белом Тимоку.
Изворски пут, улица која води ка селу Великом Извору.
Изворско брдо, виногради и њиве.
Излаз на Краљевицу, шума.
Ика, радионица вате и вуне, познатија као Фатара (в).
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Илијина башта, башта поред Тимока.
Имбрино, део града поред Црног Тимока.
Имлек, в. Млекара.
Ин, ресторан на Тргу ослобођења.
Индустријско привредна задруга А. Д., банкарска установа у Зајечару 

основана 1921. године.
Интерекс, један од супермаркета у центру града
Интернат, интернат ученика средњих школа.
Интернет, потсмешљиви назив за Интернат ученика средњих школа.
Испод гробља, њиве.
Испод јаз, дубина коју је изровао Црни Тимок преливајући се преко 

бране Вањиног јаза.
Истарска, улица.
Источна Краљевица, источни део брда Краљевице, више Зајечара.
Исхрана, некадашње трговинско предузеће за промет прехрамбених 

артикала и његова управна зграда на углу улица Љубе Нешића и Седмог 
септембра.

Јаворпром, резање и обрада дрвета, Неготински пут бб.
Јаворска, улица.
Јагода, посластичарница у улици Љубе Нешића.
Јадарска, улица.
Јадран, бивша кафана у улици Светозара Марковића.
Јадранска, улица.
Јаз, бетонска брана за Милошевићев млин, на Црном Тимоку, данас 

порушена.
Јакшићева, улица.
Јанковићева чесма, артерска чесма у зиду биоскопа Тимок.
Јаруга, канал којим је вода са Вањиног јаза, више Зајечара, довођена 

на кнез Милошеву воденицу, у центру Зајечара.
Јаруга испод Краљевице, за време киша и топљења снега вода се 

са брда Краљевице сливала у Зајечар. По нацртима и под руководством 
инжењера Јована Јовановића ископан је дубок и дуг канал који је воду са 
Краљевице одводио, и данас одводи, у Црни Тимок.

Јарушка, плића вододерина којом се вода, за време киша, сливала са 
брда Краљевице на Зајечар.

Јединство, бивша фабрика намештаја.
Једренска, улица.
Јелене Мајсторовић, улица.
Јеленин виноград, виноград на Гладном врху.
Јеремије Илића, улица.
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ЈНА, улица.
Јована Кецмана, улица.
Јовановићи, чувени зајечарски баштовани са леве обале Црног Тимо-

ка, чија кућа још стоји, а на баштама су сазидани солитери градске четврти 
Котлујевца.

Јовина њива, њива у Оскоруши.
Јовицов дол, шума, њиве.
Јонкина њива, њива на Ступену.
Јосипа Колумба, улица.
Јотина њива, њива у Пишури.
Југобанка, банка у Зајечару на углу улица Николе Пашића и Тимочке 

буне.
Југовићева, улица.
Југозан, некадашња трговина занатским материјалима и опремом.
Јужни Кучај, зграда некадашњег шумског газдинства „Јужни Кучај“.
Јурија Гагарина, улица.

Каблови, фабрика каблова, на Неготинском путу.
Казанчићи, вртлози и дубине више Вањиног јаза које је издубио Ти-

мок у свом кориту.
Кајмакчаланска, улица.
Казанџиница, плацеви.
Кала, њиве.
Калилка, њиве.
Калиник, њиве.
Калуђерово, њиве.
Камаре, место код ариљеријских касарни на коме је складиштено сено 

и слама за потребе артиљеријских коња.
Карађорђев венац, трг у Зајечару популарно зван „Два Брата“.
Карађорђева, улица.
Караџићева, улица.
Касарна, артиљеријска касарна на западом ободу Зајечара.
Католичка црква, католичка црква у јужном делу Зајечара.
Кварнерска, улица.
Кеј девете српске ударне бригаде, кеј поред Тимока.
Кензо, парфимерија, Љубе Нешића 51.
Керамика, фабрика керамичког посуђа и дотична градска четврт.
Кецмана Јована, улица.
Кифла, 1. народни назив за Његошеву улицу (крива је); 2. народни на-

зив за једну стамбену зграду лучно савијену.
Кладак, шума.
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Кладанац у Владикин поток, извор у потоку на тзв. Владикином 
имању.

Кључ, њиве у кривини Тимока.
Кључ, градска четврт на левој обали Црног Тимока. Разликује се Кључ 

1, 2, 3 и 4.
Кључ код ћеране, баште.
Кнегиње Љубице, улица.
Кнеза Лазара, улица.
Књажевац, некадашња кафана у некадашњој улици Краља Алексан-

дра.
Књажевачка, улица.
Књижара и штампарија Милисава Николића – Јагодинца, књижара 

је основана, највероватније, 1845. године, а штампарија нешто касније.
Књижара и штампарија Миодрага Диковића, Миодраг је штампарију 

наследио од свог оца Сретена Диковића, в. ниже.
Књижара и штампарија Милоша Т. Јовановића – Леседренца, 

штампарија коју је Милош наследио од свог таста Милисава Николића – 
Јагодинца. Уништена је у току Првог Светског рата.

Књижара и штампарија Сретена Диковића, почела је са радом 1929. 
године, а купљена је од Сретена Тановића (в) и потом модернизована.

Књижара Љубе Марјановића, отворена је око 1900. године. Касније 
се Љуба уортачио са братом Станишом те су основали Књижару Браће 
Марјановић.

Код бреста, њиве.
Код велике ћуприје, њиве.
Код винограда, ледина.
Код вира, њиве.
Код гробља, њиве.
Код Јанаћка, некадашња кафана у Зајечару.
Код кисељке, њиве.
Код кладанац, њиве.
Код кладанци, неколико извора на левој обали Црног Тимока, више 

Звезданског моста (раније).
Код ласице, простор на десној обали Црног Тимока са кавезима у 

којима су раније гајене ласице, ради њиховог крзна.
Код Меде, ресторан у Св. Марковића 56.
Код Миту Моку, део Црног Тимока пун лепих дубина, поред баште 

Мите Моке.
Код салане (кланица), њиве.
Код ћеране (радионица), баште на левој страни Црног Тимока.
Код ћуприје, њиве.
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Код циглане, некадашње баште код, данас порушене, циглане на левој 
обали Црног Тимока, код тзв. Звезданског моста. Ту је данас градска четврт 
Котлујевац.

Код чесме, њиве.
Кожара, 1. некадашња фабрика за прераду коже у Чупићевој улици; 2. 

кожара на Неготинском путу.
Кожно, павиљон за кожне болести зајечарске болнице.
Козарачка, улица.
Козјачка, улица.
Коилово поље, поље на десној обали Николичевске реке, њиве, лива-

де, шумарци.
Којлово поље, в. Коилово поље.
Колов јаз, јаз на Тимоку који је обезбеђивао воду за Колову воденицу.
Колова воденица, воденица на Тимоку.
Колова јаруга, канал који је доводио воду на Колову воденицу.
Колубарска, улица.
Комора, зграда Регионалне привредне коморе.
Комунална банка, седмоспратна зграда банке на главном тргу. То је 

њено првобитно име. После се звала Банка Бор, али је као таква отишла под 
стечај.

Конак, зграда из турског времена зв. Радул бегов конак, у Зајечару.
Коњ, приватни хотел, иза робне куће Београд.
Коњички клуб, зграда тога клуба на Краљевици и ресторан у њој.
Коњска плажа, дубина на Црном Тимоку у којој су купани коњи из 

оближње артиљеријске касарне.
Коњско гробље, некада место где су закопавани угинули коњи, а за-

тим, према казивању, једна од заједничких гробница стрељаних после Дру-
гог светског рата.

Копаоник, стовариште грађевинског материјала.
Копаоничка, улица.
Копита, шумарци, пашњаци.
Кордунска, улица.
Корушка, улица.
Корчагинова, улица.
Коса, њиве, ливаде, шумарци.
Косанчићев венац, мали трг са чесмом познатији као Златна звезда.
Коскара, зграда у виду амбарског коша, поред кланице, у којој су одла-

гане кости закланих животиња.
Космај, производња грађевинске столарије, Параћински пут бб.
Космајска, улица.
Косовска, улица.
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Косте Абрашевића, улица.
Костол, остаци римског каструма на левој обали Тимока, ниже Зајечара.
Костолац, в. Костол.
Костолачка, улица.
Костурница, заједничка гробница изгинулих за ослобођење Зајечара 

1944. године.
Котлујевац, некада равно поље под њивама и баштама на левој обали 

Црног Тимока, сада градска четврт.
Которска, улица.
Коштана, кафана Драже и Вере Ристић у Хајдук Вељковој улици.
Краварник, шума и њиве на левој обали Николичевске реке.
Крагујевачка, улица.
Крајинска, улица.
Крајишке бригаде, улица.
Краљевачка, улица.
Краљевића Марка, улица.
Краљевица, брдо изнад јужне ивице града, пошумљено и уређено као 

парк.
Краљевица, 1. насеље града Зајечара, уп. Насеље Краљевица; 2. 

некадашње трговинско предузеће.
Кривоља, њиве и ливаде поред Тимока.
Кривуљ, земљиште у меандру Белог Тимока, источно од града, њиве.
Кристал, бивша фабрика кристалног стакла.
Крљево, њиве, шума.
Крња ћеримиџиница, њиве.
Крсте Радивојевића, улица.
Крушевачка, улица.
Крушево, њиве.
Крфска, улица.
Кумановска, улица.
Кумровачка, улица.
Купатило, некада градско купатило између пијаце и пиваре, данас на-

пуштено.
Купрешка, улица.
Курира Мише, улица.
Курсулина, улица.
Кутинска, улица.
Кутлујевац, в. Котлујевац.

Лазаревачка, улица.
Лазарово, њиве и ливаде у Сланој бари.
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Лазе Илића, улица.
Лазе Лазаревића, улица.
Лакомичка, улица.
Лалов дол, њиве.
Лалов поток, ливаде.
Лаловићеве воденице, 1. две воденице на великоизворској страни Ти-

мока; 2. две воденице у Зајечару.
Лењинова, улица.
Лепа Брена, једна нова вишеспратница прозвана по имену популарне 

певачице.
Лештар, засад лесака на Владикином имању, на Источној Краљевици.
Ливничка, улица.
Лидо, бивша кафана на тргу Два Брата.
Личка, улица.
Ложионица, машинска радионица за одржавања Тимочких железница.
Лозничка, улица.
Лоле Рибара, улица.
Лубничка река, 1. лева притока Белог Тимока, јужна граница 

зајечарског атара; 2. равница плодних њива, ливада и шума поред Лубничке 
реке.

Лубнички пут, насеље Зајечара никло дуж пута за село Лубницу.
Лубничко брдо, брдо између Зајечара и Лубнице уз које ниче ново 

градско насеље, уп. Лубнички пут.
Луварска чесма, артерска чесма на задњем зиду некадашњег хотела 

„Лувр“.
Лувра, некадашњи хотел „Лувр“.
Луг, њиве, ливаде.

Љиљан, дечје обданиште.
Љуба Дидић, бронзани споменик стрељаним у Тимочкој буни 1883. 

год. на Краљевици, рад А. Аугустинчића, в. Споменик Љубе Дидића.
Љубе Дидића, улица.
Љуба Нешић, биста револуционара Љубе Нешића.
Љубе Нешића, улица (раније Краља Александра).
Љубице Радосављевић, улица.
Љубљанска, улица.
Љубомира Ненадовића, улица.
Љуботенска, улица.
Љутице Богдана, улица.

Магила, брдо под њивама, шумарцима и виноградима, северно од 
Зајечара.
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Мајевичка, улица.
Мајке Јевросиме, улица.
Македонија, некадашња кафана у центру Зајечара.
Македонска, улица.
Макси, супермаркет иза зграде Општинског суда.
Максима Горког, улица.
Манчино, њиве, ливаде и шуме у Госкову.
Мариборска, улица.
Марије Бурсаћ, улица.
Марјановићева књижара, некадашња књижара у центру града.
Маркова чесма, артерска чесма у бетонској огради Градске библиоте-

ке. Подигао је Марко Ц. Петковић.
Марково поље, поље северно од Зајечара, према Суводолској реци.
Маслачак, дечје обданиште.
Матина берберница, чувена берберница у улици Краља Александра.
Мачванска, улица.
Међумурска, улица.
Менаџмент, факултет за менаџмент, на Краљевици, у Зајечару.
Меркур, фабрика трикотаже. Радила је до средине 1947. године када 

је одлуком надлежних пресељена у Умку, а радна снага Меркура остала без 
посла.

Металоизрада, производња машина опште намене, Ивана Мажуранића 
14.

Мија Станимировић, биста револуционара Мије Станимировића.
Мије Станимировића, улица (сада Божина Јовановића).
Мијино, ливаде и шуме у Мишљеновцу.
Милана Миљковића, улица.
Милана Ракића, улица.
Миленко Брковић Црни, бронзана биста првоборца Миленка 

Брковића Црног.
Милована Глишића, улица.
Милоша Великог, улица.
Милоша Обилића, улица.
Милошевићев млин, некадашњи млин Уроша Милошевића, ниже 

Зајечара.
Милошевићева чесма, артерска чесма у Дубровачкој улици.
Милуна Минића, улица.
Миљковићева чесма, артерска чесма у дворишту бившег председника 

општине М. Миљковића.
Минићевска, улица.
Миова пољана, њиве.
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Мираз, њиве и ливаде на брду према селу Николичеву.
Мирочка, улица.
Мирчин јаз, јаз на Белом Тимоку ниже Вишњарског моста који је 

обезбеђивао воду за Мирчин млин.
Мирчин млин, некадашњи млин на источној периферији града.
Мирчина јаруга, канал који је доводио воду из Белог Тимока на Мир-

чин млин.
Митина њива, њива код Коловог јаза.
Митов кривуљ, равно земљиште у меандру Белог Тимока.
Мишарска, улица.
Мишићевска, улица.
Мишљеновац, поље под њивама и шумарцима северно од села Звез-

дана.
Младена Миловановића, улица.
Млади мај, књижара у ул. Доситијевој.
Млака, ливаде.
Млекара, фабрика за прераду млека и производњу млечних производа.
Могила, брдо северно од Зајечара, према селу Николичеву, в. Магила 

(чешће употребљавани назив).
Мојковачка, улица.
Моравска, улица.
Мословачка, улица.
Мост код Копаоника, мост преко Црног Тимока код стоваришта „Ко-

паоник“.
Мост на Лубничкој реци, мост преко Лубничке реке на путу Зајечар–

Књажевац.
Мостарска, улица.
Мостић код Арсенија, мостић преко јаруге код фабрике „Арсеније 

Спасић“.
Моше Пијаде, улица.
Музеј, Народни музеј у Зајечару.
Музеј здравства, зградица музеја здравства, у зајечарској болници.
Муљак, равно земљиште у међуречју Црног и Белог Тимока и тамошње 

новоникло и често плављено насеље.
Мушка основна школа, школска зграда у којој су раније основну 

школу учила мушка деца, данас основна школа Десанка Максимовић.
Мушка плажа, део Црног Тимока на коме су се за летњих месеци ку-

пали мушкарци.

На Рупи, њиве.
На Рупите, њиве, в. На Рупи.
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На Ступену, њиве, ливаде и шума.
Надвожњак, 1. надвожњак изнад железничке пруге код болнице; 2. 

надвожњак изнад железничке пруге код артиљеријске касарне.
Нанов виноград, виноград на Гладном врху.
Напредак, конфекција настала после пресељења Меркура у Умку (в).
Народне републике, улица.
Народних хероја, улица.
Народног фронта, улица.
Насеље Кошута, део града.
Насеље Краљевица, насеље подигнуто на месту пешадијских касар-

ни. Првобитно се звало „Насеље АВНОЈ“.
Насеље Оскоруша, западна четврт града.
Насеље Плажа, северна четврт града.
Насерова, улица.
Невен, дечије обданиште.
Невесињска, улица.
Неготинска, улица.
Незнаног јунака, улица.
Некулово, њиве, ливаде и шума у Гњилаку.
Немањина, улица.
Немачко гробље, немачко војничко гробље на североисточној тераси 

Краљевице, на коме су се у другој половини прошлог века распознавале хум-
ке и стајали крстови, али где данас нема никаквих белега.

Нервно, павиљон зајечарске болнице за нервне болести.
Нешкова чесма, артерска чесма на малом тргу код средњих школа.
Никола Пашић, бронзани споменик Николе Пашића на истоименом 

тргу.
Николе Коперника, улица.
Николе Пашића, улица, која се и раније тако звала, али је неко време 

била улица Маршала Тита.
Николетине Бурсаћа, улица.
Николичевска река, саставница Алапина, леве притоке Тимока.
Нишка, улица.
Нова, улица.
Нова бразда, узгој музних крава, Филипа Клајића 12.
Нови дом, изградња стамбених и других зграда, Моше Пијаде 2.
Новице Поповића, улица.
Ново гробље, ново зајечарско гробље установљено је 2011. год. на Ма-

лом Ступњу, 2 km од најисточнијег дела града.
Новосадска, улица.
Нушићева, улица.
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Његош, некадашња књижара на централном тргу.
Његошева, улица, познатија као Кифла (крива је).

Обилићев венац, мањи градски трг са чесмом, познатији под именом 
Црвени крст.

Ободна, улица.
Обришина, њиве.
Обчово брдо, њиве.
Озренка, бивше стовариште грађевинског материјала.
Окружна тимочка банка, банкарска установа у Зајечару основана 

1911. године.
Октопод, стовариште грађевинског материјала у Вишњару.
Олимпијска, улица.
Омладинска, улица.
Опатиска, улица.
Општина, општинска зграда у центру Зајечара.
Орешац, њиве.
Оријент, некадашња кафана на главном тргу.
Оскоруша, страна нагнута северу, некада њиве и виногради, данас 

четврт града Зајечара.
Осмог марта, улица.
Осојина, шума.
Осојна, ливаде, шумарци.
Острвце, мали парк, кружни ток, чесма и водоскок, на почетку Хајдук 

Вељкове улице.
Отона Жупанчића, улица.
Отпад, предузеће за промет секундарних сировина.
Отпад код Станицу, предузеће за промет секундарних сировина код 

железничке станице.
Отпад на Изворски пут, предузеће за промет секундарних сировина 

на Изворском путу.
Официрски дом, војни дом у центру града.
Очно, павиљон зајечарске болнице за очне болести.

Павиљон, некада модерна и лепа зграда са великом терасом за плес и 
пољаном за игру деце, на Краљевици, данас у рушевинама.

Павла Илића, улица.
Падина, њиве, ливаде, шумарци.
Падина бресанска, њиве.
Пазаришко поље, в. Пазариште.
Пазариште, њиве, ливаде, раније; сада насеље на периферији града.
Пајићев млин, млин породице Пајић.
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Пајићева чесма, артерска чесма на две луле у улици Светозара 
Марковића, скоро пресушила.

Пана Ђукића, улица.
Панчевачка, улица.
Панчићева, улица.
Пањак, њиве.
Парајанкул, једна стрмина на десној страни Лубничке реке, где су се 

раније скијали Зајечарци.
Париске комуне, улица.
Парк, мали парк испред зграде шумског газдинства.
Парк шума Краљевица, шума коју је на голом брду Краљевици, више 

Зајечара, подигао ранији председник општине М. Миљковић.
Партизанска, улица.
Партиска школа, зграда на Краљевици подигнута после Другог свет-

ског рата за образовање паријских кадрова КПЈ. Једно време је у њој била 
угоститељска школа, а данас приватни факултет за менаџмент.

Пастерова, улица.
Патриса Лумумбе, улица.
Пашјак, њиве.
Пејчина шума, шума на Могили.
Пекара, војна пекара у артиљеријским касарнама од које још стоји ви-

сок, зидан, као неке фабрике, димњак.
Пензионерско, некадашња зграда пензионерског удружења на углу 

улица Његошеве и Македонске.
Пењак, њиве.
Пера турс, путничка агенција, Крфска бб.
Пере Радовановића, улица.
Пете офанзиве, улица.
Петкова њива, њива на Лубничком путу.
Петра Витановића, улица.
Петра Добрњца, улица.
Петра Кочића, улица.
Петра Лековића, улица.
Петровдан, 1. заветина у Гњилаку; 2. заветина у Влашкој мали.
Пешадиске касарне, некадашње касарне које више не постоје (сем 

једне зграде до улице). На њиховом месту подигнуто је ново стамбено 
насеље Краљевица, које се у XX веку звало Насеље АВНОЈ.

Пивара, фабрика за производњу пива.
Пиварска, улица.
Пивни извор, некадашња кафана у улици Краља Александра.
Пивница, ресторан у ул. Николе Пашића.
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Пијац, зелена пијаца.
Пијац у Авној, мала пијаца у насељу Краљевица.
Пионирска, улица.
Пиротска, улица.
Пишура, чесма, њиве и ливаде, у источном делу Зајечара, раније. Сада 

градска четврт.
Плавска, улица.
Пландиште, ливаде, њиве, шумарци.
Планинарски дом, планинарска зградица на Краљевици, можда не ка-

дашња капела немачког војног гробља.
Платиште, ливаде.
Плато, зараван на врху брда Краљевице.
Плитвичка, улица.
Победа, некадашњи млин, данас „Копаоник“, стовариште грађевинског 

материјала.
Под Белим брегом, њиве.
Под Билом, њиве.
Подгорска, улица.
Подгрмечка, улица.
Подлив, некада плодне њиве, бујне ливаде и баште, данас четврт града 

Зајечара, на десној страни Црног Тимока.
Подлива, в. Подлив.
Подофицирска менза, једно време је, после Другог светског рата, у 

кафани Лидо, каснијој Два брата, радила подофицирска менза.
Подружница хипотекарне банке, банкарска установа у Зајечару осно-

вана 1914. године.
Пожаревачка, улица.
Позориште, зграда позоришта „Зоран Радмиловић“.
Пољана, њиве, ливаде, браници.
Поље, њиве, ливаде.
Пољомаркет 506, трговина аутомобилима и ситном механизацијом, 

Карађорђев венац 6.
Помоћно, помоћно фудбалско игралиште поред Градског стадиона на 

Краљевици.
Поп Лукина, улица.
Попов кладанац, извор.
Попова плажа, одавнашње летње купалиште на Црном Тимоку, данас 

преуређено у спортско забавни центар.
Поречка, улица.
Порцелан, производња предмета за домаћинство, Железничка 13.
Поток Мишљеновац, десна саставница Николичевске реке.
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Похорска, улица.
Прва стаза, најнижа хоризонтална шеталишна стаза на Источној Кра-

љевици.
Прваница, њиве на десној страни Белог Тимока.
Први ступањ, равнији део пута, после првог успона за Вршку чуку.
Првог маја, улица.
Првулов виноград, виноград на Влашком брду.
Превлака, њиве, ливаде, виногради и шумарци на превоју преко За-

падне Краљевице за село Шљивар.
Предин бурдељ, стамбени објекат Преде Станкуловића, у Зајечару, у 

раније време.
Преспанска, улица.
Прешернова, улица.
Прибојска, улица.
Призренска, улица.
Приједорска, улица.
Прилепска, улица.
Пролeтерских бригада, улица.
Проте Матеје, улица.
Протине њиве, равница између Зајечара и Звездана.
Пумпа, некадашња чесма са шмрком, у источном делу града.
Пут, предузеће за изградњу путева и аутопутева, Доситејева 1.
Пут мира, улица.
Пушкинова, улица.
Пчела, чувена, а једно време и једина, посластичарница у Зајечару, ме-

сто радог окупања омладине.

Радмиле Моцић, улица.
Радничка, улица.
Радоја Домановића, улица.
Радомира Васиљевића, улица.
Радул бегов конак, зграда у турском стилу у центру Зајечара, подигну-

та почетком XIX века, крајем прошлог века рестаурирана.
Радулова кућа, кућа Радула Николовића у Зајечару.
Рајин поток, десна притока Црног Тимока, њиве, ливаде.
Рајков дол, ливаде и браници.
Рајковићева кућа, најрепрезентативнија кућа у Зајечару пре Другог 

светског рата и дуго после тога. Национализована је после ослобођења и 
служила разним сврхама: била седиште политичких организација, па хотел 
и још шта друго. Данас је у њој Тимочка телевизија.
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Рајковићева палата, највиша зграда у Зајечару, све док шездесетих 
година прошлог века није изграђена прва десетоспратница.

Раљев поток, поток, њиве.
Рампа, некадашња рампа на железничкој прузи, код болнице. Данас не 

постоји пошто је пруга премошћена надвожњаком.
Рампа код Пивару, железничка рампа код Пиваре.
Рампа код Силос, железничка рампа код силоса.
Рампа у Подлив, железничка рампа у насељу Подлив.
Расадник, зграде и имање Института за пољопривреду, на Грљанском 

путу.
Расадничка, улица.
Ратковићева књижара, некадашња књижара С. Ратковића.
Рашка, улица.
Рьтлак, њиве, ливаде шума.
РВИ, улица.
Резервар, резервоар градског водовода на Краљевици.
Река, ливаде.
Ресавска, улица.
Ривендал, ресторан у ул. Војводе Мишића 10.
Ријечка, улица.
Римске степенице, в. Степенице.
Рифата Бурџевића, улица.
Роберта Коха, улица.
Робна кућа Београд, зграда истоимене трговинске куће на централ-

ном тргу у Зајечару, сада ван функције.
Робна кућа 22. децембар, зграда некадашње робне куће, сада испарце-

лисана и дата многим ситнијим фирмама.
Роко, ресторан у ул. Мирочкој 30.
Романса, угоститељска радња у Ртањској 28.
Ртањска, улица.
Рудар, некадашња трговинска радња у ул. Николе Пашића; сада је ту 

нека банка.
Руђера Бошковића, улица.

Саве Ковачевића, улица.
Савска, улица.
Садињак, ливада, шума.
Салашка, улица.
Сарајевска, улица.
Саставци, ушће Белог и Црног Тимока, около њиве, ливаде.
Свети Илија, 1. заветина у Сувом долу; 2. заветина у Лубничкој реци.
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Светин виноград, виноград Светислава Стевановића на Белом брегу.
Светозара Марковића, улица.
Светозарева, улица.
Седме српске ударне бригаде, улица.
Седмог јула, улица.
Селиште, њиве и ливаде на левој обали Црног Тимока, сада део града.
Семе, гајење жита, легуминоза и уљарица, Курсулина 14.
Силос, силос и млин.
Синђелићева, улица.
Ситничка, улица.
Сићевачка, улица.
Сквер, централни трг у Зајечару.
Скерлићева, улица.
Ски стаза, новоизграђена смучарска стаза, са успињачом, на Кра-

љевици.
Скојевска, улица.
Скора, њиве, ливаде, шумарци, в. Скоруша.
Скориш, обрадиво земљиште, в Скоруша.
Скоруша, њиве, ливаде, виногради, у ранијем периоду; сада градска 

четврт Зајечара, в. Оскоруша.
Скопљанска, улица.
Славонска, улица.
Слана бара, бара, подводне ливаде.
Слободана Пенезића, улица.
Словенска, улица.
Слог, штампарија, Неготинска 17.
Смеса, њива.
Содол, њиве, ливаде и шумарци; скраћени назив за Суводол.
Содолска река, њиве, ливаде, шумарци, виногради. Други назив за Су-

водолску реку.
Сокобањска, улица.
Соколовичка, улица.
Солун, бивша кафана у улици Николе Пашића.
Солунског фронта, улица.
Сомборска, улица.
Социјално, зграда инвалидско пензионог осигурања у ул. Николе 

Пашића.
Спасовдан, заветина на Гладном врху. Овде је изгледа некада постојала 

црква, јер је на томе месту кнез Сима Николић 1831. године подигао камени 
крст са натписом: Vo spominanjê hrama gospodnê svêtago Voznesenjê obnovi 
raby Bo`i Simo Nikolaevi~â pervïè{i ^erne Rïke.
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Сплитска, улица.
Спомен чесма, спомен чесма изгинулим ратницима 1833–1878.
Споменик, споменик ратницима изгинулим у ратовима 1912–1918. го-

дине, на Тргу ослобођења.
Споменик Љубе Дидића, споменик стрељаним у Тимочкој буни 1883. 

године, на Краљевици код Зајечара; рад А. Аугустинчића.
Спруд, њиве.
Спрудиште, њиве, ливаде.
Србија, хотел у Зајечару.
Срданов вр, њиве.
Срданов дол, ливаде са шумарцима.
Срданово брдо, њиве.
Средње брдо, брдо под шумом.
Средњи врх, њиве, ливаде, виногради на вису северно од Зајечара.
Средок, њиве, ливаде.
Срез, бивша зграда среза, на углу улице Хајдук Вељкове и Генерала 

Гамбете, данас не постоји.
Сремска, улица.
Стадион, 1. стадион фудбалског клуба „Тимок“; 2. ресторан у здању 

Стадиона.
Стајков дол, њиве, ливаде.
Стајков поток, десна притока Црног Тимока.
Стаклара, некадашња фабрика стакла у Зајечару.
Стаклорезац, Моравска бб.
Стална тимочка војна болница, налазила се у кругу артиљеријских 

касарни.
Станица, железничка станица у Зајечару.
Станка Пауновића, улица.
Станко Пауновић, бронзана биста првоборца Станка Пауновића.
Станкова ливада, ливада у Биволарском долу.
Станоја Гачића, улица.
Стара пивара, део града на коме је некада постојала прва пивара, в. 

Вањина пивара.
Стари виногради, њиве.
Стари водовод, некадашње водоводно постројење, поред Белог Тимо-

ка, које је воду из рени бунара избацивало у резервоар на Краљевици, која је 
одатле одлазила у градску водоводну мрежу.

Стари врбовачки, њиве.
Стари лојза, њиве, браници.
Старо виноградиште, парлог, запуштено земљиште.
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Старо гробље, 1. налазило се на месту на коме је касније била Вањина 
пивара; 2. налазило се на месту на коме је касније био хотел Српски краљ.

Старо лозе, њиве.
Старо Селиште, њиве, баште.
Старог Вујадина, улица.
Стевана Мокрањца, улица.
Стеванова њива, њива у Кладку.
Стевина ливада, ливада у Платишту.
Степенице, стотину и неколико стрмих степеница које изводе од 

Павиљона на Плато, на Краљевици.
Стојанов дол, ливаде и шумарци.
Стојанова њива, њива на Белом брегу.
Стојков дол, њиве, ливаде.
Сточни пијац, пијаца за продају крупне и ситне стоке на Краљевици.
Стражиловска, улица.
Стрељачка, улица.
Струмичка, улица.
Студентска, улица.
Ступан, њиве, ливаде, шумарци.
Суботичка, улица.
Сува чесма, пресахла чесма, около њиве.
Суводол, њиве, ливаде, шумарци, виногради, у долини којом протиче 

Суводолска река, северно од Зајечара.
Суводолска река, десна саставница Алапина, северно од Зајечара.
Суд, зграда суда на централном тргу.
Суданово брдо, шума, ливаде.
Судол, скраћени назив за Суводол.
Сукијасовић, некадашња бакалница трговца Сукијасовића.
СУП, зграда секретаријата за унутрашње послове (сада мнистарства) 

у ул. Николе Пашића, сазидана на месту на коме се налазила кућа Николе 
Пашића.

Сутјеска, улица.

Танаска Рајића, улица.
Танки рт, виногради.
Тацкова чесма, артерска чесма на малом тргу у јужном делу града.
Тврђава на Краљевици, утврђење на Источној Краљевици грађено у 

XIX веку.
Темељковић, кафана названа по њеном власнику.
Теслина, улица.
Тетовска, улица.
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Техномедија, трговинска радња беле технике у ул. Љубе Нешића.
Тимок, 1. река Велики Тимок; 2. река Бели Тимок; 3. река Црни Тимок; 

4. равница поред Тимока, њиве, ливаде, баште, конопљишта.
Тимочанка, некадашња фабрика трикотаже.
Тимочка, улица.
Тимочке буне, улица.
Тимочки кеј, улица.
Тимочко убојно слагалиште, војно утврђење на Западној Краљевици.
Титоградска, улица.
Тишине, насеље.
Топалпашина чесма, артерска чесма на тргу Два брата, више пута 

премештана.
Топлик, извор, ливаде, шума.
Топличина, улица.
Топовске шупе, тремови у артиљеријским касарнама под којима су 

стајали топови и тенкови.
Топољак, раније њиве и ливаде, сада део града, насеље; још увек има 

неколико заосталих топола.
Топчидер, ливаде.
Травничка, улица.
Трг ослобођења, централни трг у Зајечару. Ту је пре Другог светског 

рата била зелена пијаца.
Трговачка и прометна банка, банкарска установа у Зајечару основана 

1926. године.
Тргоцентар, некадашње трговинско предузеће у центру града.
Требељ, ливаде.
Требеж, ливаде, шума.
Требежина, ливаде.
Трећа стаза, највиша хоризонтална шеталишна стаза на Источној 

Краљевици.
Трећи ступањ, узбрдица на путу за Вршку чуку.
Тржичка, улица.
Триглавска, улица.
Тринаестог маја, улица.
Тритон, ресторан у ул. Н. Пашића 4.
Тркалиште, зајечарски хиподром на Краљевици.
Трлиште, њиве.
Трње, њиве
Туне Сајџија, бивша часовничарска радња Антуна Ивановића – Ту-

нета.
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Тунерова апотека, некадашња апотека на углу улице Светозара Мар-
ковића и централног трга.

Тупижница, некадашња кафана у улици Св. Марковића.
Туфегџићева апотека, апотека Ђорђа Туфегџића, на главном тргу.

Ћерамидиште, место где су се израђиваале ћерамиде, около њиве и 
ливаде.

Ћерамиџиница, њиве, ливаде.
Ћирила и Методија, улица.

У јаз, мирна и дубока вода у Вањином јазу.
У спруду, њиве.
Угоститељска школа, в. Партиска школа.
Ужичка, улица.
Улица седмог септембра, улица.
Улица цвећа, улица.
Универзал, некадашња робна кућа на централном тргу.
Урошеви дућани, три дућана у Зајечару, у раније време.
Ускочка, улица.
Утврђење на Западној Краљевици, лагуми на Западној Краљевици 

подигнути као војна складишта.
Утврђење на Источној Краљевици, лагуми на Источној Краљевици 

подигнути крајем XIX века, у одбрамбене сврхе.
Ушно, павиљон за ушне болести зајечарске болнице.

Фабрика зејтина, основана 1930. године. После рата демонтирана 
(1946) и пренета у Босну.

Фабрика мерних трансформатора, Стражиловска 57.
Фабрика порцулана, нова фабрика порцелана ниже Зајечара, данас не 

ради.
Фабрика стакла, основана 1936. године. После рата демонтирана и 

пренета у Панчево.
Фазан, продавница ловачког и риболовачког материјала.
Факултет, приватни факултет за менаџмент на Краљевици, уп. 

Менаџмент.
Факултети, одељења правног и економског факултета нишког универ-

зитета на Краљевици, раније.
Фатара, радионица за прераду вате и вуне, на десној обали Црног Ти-

мока и назив за тај део града.
Филипа Вишњића, улица.
Филипа Кљајића, улица.
Фитона, производња тканина, Милоша Обилића бб.
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Фонтана „Купање“, скулптура мајке и детета на централном тргу.
Француско гробље, посебна деоница Зајечарског гробље на којој су 

сахрањени француски војници пали у Првом светском рату за ослобођење 
Србије.

Фрушкогорска, улица.

Хајдук Вељко, бронзани споменик Хајдук Вељку Петровићу, поста-
вљен на почетку улице која носи његово име.

Хајдук Вељков конак, ресторан у ул. Љубе Нешића, раније Темељ-
ковић.

Хајдук Вељкова, улица.
Хајдук Станкова, улица.
Хигијенски завод, в. Завод за јавно здравље „Тимок“.
Хилендарска, улица.
Хиљаду триста каплара, улица.
Хомољска, улица.

Цанова шума, браник у Златановом долу.
Цара Душана, улица.
Царина, 1. царинарница на граничном прелазу Вршка чука; 2. царин-

ска испостава у граду; 3. њиве.
Царина код гробља, њиве.
Цветка Цаковића, улица.
Цветкова воденица, воденица на Тимоку, у раније време.
Цветкова ливада, велика ливада у Подливу, у раније време. Тамо је 

сада градска четврт.
Цвијићева, улица.
Цељска, улица.
Центротекстил, бивша робна кућа одевних предмета.
Церак, њиве, ливаде и шумарци у ранијем периоду, сада градска четврт 

Зајечара.
Церска, улица.
Циглана, 1. циглана у Гојковој улици; 2. бивша циглана на левој обали 

Црног Тимока.
Црвене армије, улица.
Црвени крс, зграда Црвеног крста и околно насеље.
Црвени млин, млин озидан црвеном циглом (немалтерисан), на десној 

обали Белог Тимока.
Црвени сигнал, обука возача, Николе Пашића 77.
Црква, православна црква зидана 1834. године по наредби кнеза 

Милоша Обреновића, посвећена Рождеству Пресвете Богородице. Камен 
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за градњу цркве довожен је и из села Рготине. Узимани су и каменови са 
тамошњих римских рушевина и надгробне плоче са античких гробаља.

Црква на гробље, мања црквица подигнута 1924. године и служи само 
за гробљанске потребе.

Црква у Котлујевац, православна црква на левој обали Црног Тимока 
зидана је 2010. године.

Црквена лакомица, јаруга за Црквену воденицу, на левој страни 
Црног Тимока.

Црквени дућани, у северозападном делу порте катедралне цркве 
у Зајечару налазила се зграда са више црквених канцеларија на спрату и 
дућана у приземљу (данас порушена).

Црна ћуприја, мост на Црном Тимоку, ниже града. Раније (1875) је био 
гвозден, сада је бетонски.

Црни, скраћени назив за Црни Тимок, али само када се жели нагласити 
разлика од Белог Тимока. „Данас сам пецао на Црни“.

Црни Тимок, лева саставница Великог Тимока, код Зајечара.
Црновршка, улица.
Црногорска, улица.
Црноречка, улица.
Црнотравска, улица.

Чарапићева, улица.
Чарлса Дарвина, улица.
Чачанска, улица.
Чегарска, улица.
Черганова падина, њиве.
Чесма, ресторан у Црвене армије 35.
Чесма Златна звезда, артерска чесма на тргу Златна звезда.
Чесма иза Банку, артерска чесма, испод кестена, иза зграде СДК, да-

нас пресељена, непознато где.
Чесма код Вешала, чесма код споменика палим у ослободилачком 

рату, који се зове Вешала, данас пресахла.
Чесма код Два брата, артерска чесма на углу улица Николе Пашића и 

Народне републике.
Чесма код Деветку, артерска чесма.
Чесма на Станицу, артерска чесма код железничке станице.
Чесма код касарне, артерска чесма у насељу Краљевица. (Ту су некада 

биле пешадијске касарне).
Чесма код Кожару, артерска чесма код некадашње кожаре.
Чесма на Владикино имање, чесма испред некадашње летње 

резиденције епископа Тимочког.
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Чесма на Говеђи пијац, артерска чесма на малом тргу у северном делу 
града.

Чесма на две луле, артерска чесма у Зајечару.
Чесма на Зелени пијац, водоводска чесма на Зеленој пијаци.
Чесма на Павиљон, чесма на платоу на коме се налази данас руинира-

на зграда некадашњег Павиљона.
Чесма на Пијац, артерска чесма на Тргу ослобођења. (Ту је некада 

била зелена пијаца).
Чесма на Попову плажу, чесма са које су купачи пили воду.
Чесма на три луле, артерска чесма, при крају улице Николе Пашића.
Чесма у артиљериске касарне, артерска чесма у кругу арт. касарне.
Чесма у Копаоник, артерска чесма у дворишту стоваришта Копаоник.
Чесма у Котлујевац, артерска чесма.
Чесма у Пивару, артерска чесма у кругу Зајечарске пиваре.
Чесма у Тетовску улицу, артерска чесма.
Чесма у Хладњачу, артерска чесма у дворишту бивше кланице.
Четвртог јула, улица.
Четрнаесте српске ударне бригаде, улица.
Чика Стевин виноград, виноград Стеве Рајковића на Белом брегу 

(брао се недељу дана).
Чупићева, улица.
Чучук Станина, улица.

Џонић, бивша мануфактурна радња, са балконом, на углу централног 
трга и улице Светозара Марковића, одакле су држани говори на политичким 
митинзима.

Шавничка, улица.
Шантићева, улица.
Шарпланинска, улица.
Шекспирова, улица.
Шибеничка, улица.
Школска чесма, артерска чесма у каменој огради основне школе Де-

санка Максимовић.
Шљиварски пут, насеље Зајечара настало дуж пута за село Шљивар.
Шљиварско брдо, брдо између Зајечара и села Шљивара уз које ниче 

ново градско насеље, уп. Шљиварски пут.
Шпанских бораца, улица.
Штале, штале у артиљеријским касарнама у којој су чувани арти-

љеријски коњи.
Штампарија и књиговезница „Будућност“ Стојана Младеновића, 

основана је 1929. године.
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Штампарија Јована Живковића – Уље, отворена је крајем XIX века. 
У њој су штампани прво бројеви „Тимочанина“, органа радикалне странке, 
1889. год.

Штампарија Милојка Деспотовића, отворена 1901. године, радила је 
до 1947. године када је национализована.

Штампарија Петра Маринковића, купљена је од Јована Живковића 
– Уље, а остављена у наслеђе Светозару Маринковићу.

Штампарија Први мај, основана је после Другог светског рата као 
омладинска штампарија. Радила је само годину дана.

Штампарија Светозара Маринковића, бивша штампарија.
Штампарија Станка Трановића, купљена је од Светозара 

Маринковића 1907. године, в. претходно.
Штампарија Тимбас, радила је после Другог светског рата две године 

( у Грљану) као гласило Тимочког басена угљених рудника.
Шумадија, 1. некадашња кафана у Зајечару, састајалиште изворских 

млекаџија, у којој се они окупљали пошто разнесу млеко по Зајечару. 2, трго-
вина школским прибором и кaнц. материјалима, Љубе Нешића 60.

Шумадијска, улица.
Шумање, њиве, ливаде.
Шуматовачка, улица.
Шумска управа, зграда бившег шумског газдинства „Јужни Кучај“, на 

Карађорђевом венцу.

ЗЛОТ

Злот // Zlot

Етник: Злоћанин, Злоћанка // Zloćan, Zloćană.
Ктетик: злотски // zloćеńesc.

Злот је село борске општине. Лежи на обалама Злотске реке, леве при-
токе Црног Тимока. Разбијеног је типа, при чему се разликују само село 
(центар села) са преко 400 домова и засеоци, којих има неколико десети-
на, расутих по целом атару. Атар је велики преко 24.000 хектара и дели се 
на већи, северни, планински део “Мuńće” и мањи, јужни, равничарски део 
“Cîmpu”. Географски положај је у прошлости условљавао избор занимања 
на тај начин што су се у северном делу становници претежно бавили сточар-
ством, а у јужном претежно земљорадњом.

Близина борског рудника утицала је како на промену привредне струк-
туре становништва тако и на његово сасељавање са појата у село, јер су на 
тај начин, запошљавајући се у Бору, а станујући у Злоту, лакше из села стиза-
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ли на посао у руднику и лакше се враћали кућама. Но и поред тога појате или 
котуни, како се називају њихове куће у засеоцима, и даље одолeвају, тамо 
махом живе старији становници.

Према попису из 2002. године у селу је живело 3.757 становника, про-
сечне стaрости 43,1 год. За последњих нешто више од пола века број ста-
новника кретао се овако: године 1948. 5.465 становника; 1953. 5.661; 1961. 
5.538; 1971. 5.233; 1981. 4.918; 1991. 4.280 и 2002. 3.836.

Становништво говори српским језиком и влашким говором. Суседна 
села су: Сумраковац, Шарбановац, Брестовац и Подгорац.

А lu Babeì, део села у коме живи претежно породица Бабејовића.
A lu Bîca, део села у коме живи претежно породица Букића.
А lu Bosioc, део села у коме живи претежно породица Босиоковића.
A lu Dragiìa, део села у коме живи претежно породица Драгијевића.
A lu Dragul, део села у коме живи претежно породица Драгуловића.
A lu Iancuţă, део села у коме живи претежно породица Јанкуцића.
А lu Ianoś, део села у коме живи претежно породица Јаношевића.
A lu Ienă, део села у коме живи претежно породица Јенића.
A lu Meìescu, део села у коме живи претежно породица Мејесковића.
А lu Petruìca, део села у коме живи претежно породица Петрујкића.
A lu Stańiìa, део села у коме живи претежно породица Станијевића.
A lu Toba, део села у коме живи претежно породица Тобића.
Abri, висока стеновита литица између Злотске пећине и Верњикице на 

којој је констатовано насеље раног неолита.
Adînśimìa Rîuluì, дубока каменита клисура којом лети једва тече вода.
Adînśitura Mare, вртача.
Аì lu Şareń, део села у коме живи претежно породица Шаренчевића.
Avramuońi, део села у коме живи претежно породица Аврамовићa.
Акакијева колиба, колиба оца Акакија, поглавара верске секте зилота, 

на планини Микуљу, у којој борави кад чини посете сестринству манастира 
Нови Стјеник.

Акакијева пећина, отац Акакије, поглавар верске секте зилота, прона-
шао је у кањону Ђемижлока једну пећину у коју се спушта ланцима. Унутра 
је наместио шпорет и постељу, али никоме не казује где се тачно пећина 
налази.

Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бора у Злоту.
Anđańi, део села у коме живи претежно породица Анђановића.
Анђанов поток, лева притока Злотске реке.
Anđelońi, махала у којој живи претежно породица Анђеловића.
Anini pe Marĝina Ogaşuluì, јове израсле на обали потока.
Ápа Adîncă, дубока вода у Злотској реци, ниже врела.
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Арсина дворана, једна од дворана у Лазаревој пећини.
Árşiţă, шума, ливаде, пашњаци и каменито земљиште.

Баба, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Баба Јагина дворана, једна од дворана у пећини Верњикици.
Бабин поток, десна притока Злотске реке.
Бабина падина, поток и шума.
Balaşońi, део села у коме живи породица Балашевића.
Baltа a lu Truìcańi, мочварно земљиште.
Băltină, мочварно земљиште, баруштина.
Bălţ, пропланак између Злота и Подгорца.
Бањска река, раније име за Брестовачку реку.
Бањска, улица.
Бараке код Винатоваче, бараке шумске манипулације на Јужном Ку-

чају.
Барзилов поток, притока Злотске реке.
Barzilońi, махала у којој живи породица Барзиловићa.
Bauţă, кршевито земљиште, пашњаци и нешто шуме.
Бели крст, велики бели крст постављен на врху виса Микуља.
Белић, вис, пашњак, шуме и извориште Беличког потока.
Белички поток, десна притока Појења.
Belśońi, махала у којој живи претежно породица Белчића.
Бељаница, река на западу атара, према планини Бељаници.
Бељевина, река, лева саставница Злотске реке, подручје око реке и за-

селак.
Бећарске главе, стеновите планине на западу.
Beśinońi, део села у коме живи претежнo породица Бешинићa.
Бигар / Бигер, врело каптирано за борски водовод.
Бигар, 1. понирући поток; 2. поток, десна притока Бељевине.
Бигер, врело у Злотској реци.
Бигор, извор и поток, десна притока Vaľa Blederi.
Bigurа lu Ĝoda, лева притока Бидари потока.
Бизон, фигура пећинског накита у Лазаревој пећини.
Blagoìońi, део села у коме живи претежно породица Благојевића.
Blederì (у кат. Блендериј), поток и крај око потока, на северу атара.
Близанци, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Boată, планина под шумом, на западу атара.
Boatu Strîńac, пашњак, вртаче, кршевито подручје у међуречју Ваља 

Микуља и Ваља Ђемижлока.
Бобовачка река, десна саставница Ресаве.
Богариска падина, удолина, поток.
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Богданов поток, удолина, поток.
Bojuluì, поток, лева притока Vaľa Blederi.
Borańi, део села у коме живи породица Бoрановића.
Борска, улица.
Brađetuluì, простор и шума између Ђемижлока и Вејске реке, уп. 

Стрњак.
Brańisća Braduluì, четинарске шуме на западу територије.
Brańişća lu Valoìan, шума.
Brańişća lu Nestor, шума.
Brańişća lu Petrica, шума.
Brańişća lu Pređa, шума.
Brańişća lu Toba, шума.
Брвнара, брвнара ловачког друштва на Валкалуцију.
Брезов врх, планински врх више Појења.
Брумин врх, планински врх под шумом.
Бугариска падина, удолина којом тече Бугариски поток.
Бугариски поток, в. Бугарски поток.
Бугарски поток / Бугариски поток, десна притока Злотске реке.
Budońi, део села у коме живи претежно породица Будићa.
Buìcańi, део села у коме живи претежно породица Бујкановића.
Bucońi, део села у коме живи претежно породица Букићa.
Букур, в. Букурово брдо.
Букурово брдо, брдо западно од села.
Бурћанова шућулајка, вис (815 m), ливаде, шума.
Burśi, шума југозападно од села.
Burśońi, део села у коме живи претежно породица Бурчића.
Вавилонска кула, облик пећинског накита у пећини Верњикици.

Vacărì, брдо, обрадиво земљиште.
Vacărìaţă, шума, ливаде, њиве.
Valcaluţî, висораван под шумом, срце Кучајских планина.
Vaľa Adîncă, кршевита дубодолина, кањон.
Vaľa Baìilorì, река понорница.
Vaľa Blederì, поток, десна притока Бељевине.
Vaľa Brezoviţî, поток, притока Брезовице.
Vaľa Valcaluţî, речица понорница.
Vaľa Voìaľi, речица.
Vaľa dă Mijloc, кањон и у њему поток који понире, д. Ваља Микуља. 

У време падавина Ђемижлок набуја и онда је дубок више од метра, а лети се 
претвара у поточић.  Понире у једном понору.
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Ваља де Мижлок / Ваља Ђемижлок, в. Vaľa dă Мijloc, уп. Демижлок 
/ Ђемижлок.

Vaľa Crjană, притока Борског језера.
Vaľa Crlinaţ, поток, лева притока Злотске реке.
Vaľa Crśioаrì, поток, лева притока Ваља Микуља.
Vaľa cu Mîndză, удолина под ливадама.
Vaľa cu Frasîn, горњи ток Шарбановачке реке.
Vaľa Luśac, лева притока Ваља Микуља.
Vaľa Mare, река у Злаћу која утиче у Борско језеро.
Vaľa Mică, долина, поток.
Ваља Микуљ, в. Vaľa Micuľi.
Vaľa Micuľi, река, лева саставница Лазареве реке и крај око реке, у 

ствари то је један кањон који је добрим делом године сув, а воде има углав-
ном у време топљења снега и за време летњих киша.

Vaľa Mìăruluì, воћњак, јабучар.
Vaľa Otaruluì, речица на крајњем западу сеоске територије.
Vaľa Poìeńi, десна притока Вејске реке.
Vaľa Radovan, поток.
Vaľa Răśi, поток.
Vaľa Sparturì, поток понорница.
Vaľa Stańi, поток понорница.
Vaľa lu Stanoì, поток, десна притока Váľa Crśioárì.
Vaľa lu Tabac, поток.
Vanuţeśće, део села у коме живи претежно породица Вануцића.
Vărcanologuş, пашњаци и нешто шуме.
Varńikiţa, в. Verńikiţa.
Vasiliśulor, поток понорница.
Ватрени канал, један од бочних канала у Лазаревој пећини.
Veì, река, десна притока Ваља Ђемижлока.
Вејска река, в. Veì.
Велија, река понорница.
Велика Áршица, брдо у подручју реке Клочанице.
Велика Бота, голи вис (1.148 m) на планини Боти.
Велика Валкалуци, поток.
Велика главица, шумовити вис (923 m).
Велика капија, пролаз у Микуљској реци испод стена наслоњених 

једне на другу, уп. Мала капија, Капија.
Велика Кршијора, стеновит кланац (1.188 m) северозападно од села.
Велика пећина, в. Gaura Burći.
Велика Треста, вис (1.284 m) под шумом на планини Трести.
Велики Антравељ, вис, пашњак, шума, уп. Întraveľ.
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Велики видиковац, планинарско-спелеолошки видиковац на дуба-
шничкој (левој) страни Лазаревог кањона.

Велики гребен, стрмо и шумовито брдо југозападно од села.
Велики Крш, вис (1.191 m) под шумом и стенама.
Велики Лисац, стеновит вис (1.111 m).
Велики Малиник, врх (1.158 m) планине Малиника, под шумом.
Велики Пожар, го вис (1.198 m).
Велики Полом, шумовит вис (1.000 m).
Велики поток, поток и обрадиво земљиште, шума.
Велико Бeљевско врело, врело из којега избија вода понорнице Војал.
Венера, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Венерин храм, један објекат у пећини Верњикици.
Венерина дворана, дворана у пећини Верњикици.
Verńikiţă / Варњикица, пећина у кањону Лазареве реке. Има велики 

број дворана и обиље пећинског накита. Неки сматрају да је добила име по 
влашкој речи var „кречњак“.

Вертикала, вертикални канал у Лазаревој пећини.
Вештачко језеро, в. Мало језеро.
Вилинград, дворана у пећини Верњикици.
Вилинска капија, један од ужих пролаза у пећини Верњикици.
Винатова крстата пећина, пећина на Јужном Кучају.
Винатовача, 1. река; 2. стеновити вис, на Јужном Кучају.
Виноградски поток, поток.
Виноградско брдо, некадашњи виногради на брду западно од села.
Високи канал, један од канала у пећини Верњикици.
Виши и средњи хоризонт, пећински хоризонти у Лазаревој пећини.
Виши канал, један од канала у Лазаревој пећини, уп. Виши и средњи 

хоризонт.
Vîrcańi, пашњаци, ливаде, извори и нешто шуме.
Vîrcańi Matađi, каменито земљиште, пашњаци, вртаче.
Vîrcanologuş, в. Vărcanologuş.
Vîrcanu cu Poìană, кршевито подручје, пашњаци и нешто шуме, на 

левој страни потока Удубашнице.
Vîrfu Alunuluì, лесково шибље, лештак.
Vîrfu Teìi, липак.
Водена пећина, пећина дуга 180 m. Налази се у стени при врху 

Микуљске реке. Име јој долази по води капавици која испуњава бигрене каде 
преко целе године.

Воденичка јаруга, воденични канал у самом селу.
Воденички рт, шумски комплекс на северу атара.
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Voìală, 1. поток, лева притока Ваља кршијоре; 2. кршевит планински 
масив.

Voloìańi, део села у коме живи претежно породица Волојановића.
Вратоломија, река понорница.
Vrtaceľe, крашка јама и околна шума на Јужном Кучају.
Вука Караџића, улица.
Vultore, извор узет за сеоски водовод.

Galońă, поток, лева притока Бељевине, њиве, шума и заселак.
Гарски вис, шума.
Gaura Burśi, врело каптирано за борски водовод, пећина.
Gaura dîn Śetaće, крашка јама.
Gaura lu Lazaru / Лазарева пећина, в. Злотска пећина.
Gaura Mică, врело каптирано за борски водовод, пећина.
Gaura far Fund, крашка јама дубока 476 метара „Рупа без дна“, в. Ду-

башничка јама.
Gaurìańi, део села у коме живи претежно породица Гаурјановићa.
Gergońi, део села у коме живи претежно породица Гергића.
Gigińeri, део села који претежно насељава породица Гигњеровића
Глава фантома, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Glaṷońi, део села у коме живи породица Главића.
Gligoreśći, део села у коме живи породица Глигоријевића.
Гола чука, го вис на Стоборију.
Голо брдо, го вис (928 m).
Golubońi, део села у коме живи породица Голубовића.
Горња Стопања, њиве и заселак села Злота.
Горостасни храст, храст сладун стар преко 400 година, на путу из села 

за планину Малиник.
Готска катедрала, дворана у пећини Верњикици.
Грабов поток, поток.
Грабова река, десна притока Црне реке десне притоке Тиснице.
Грабове ливаде, ливаде и шума, на десној страни Грабове реке.
Grăđina lu Dragiţa, башта, повртњак.
Grăđina lu Dragoslava, башта, повртњак.
Grăđina lu Lubiţa, башта повртњак.
Grăđina lu Mirìana, башта, повртњак.
Grăđina lu Radmila, башта, повртњак.
Gramońi, махала у којој живи породица Грамића.
Грапчина, шума јужно од села.
Гребен Микуља, страна брда Микуља којом се излази до манастира, 

на којој има доста напуштених пастирских колиба.
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Гречићева главица, шумовити вис (882 m).
Groapa Calilor, крашка јама.
Groapa cu Stoborì, крашка јама.
Groapa Mare, крашка јама.
Groapa Ţaranilor, крашка јама.
Гроб, гроб непознате девојке из Новога Сада, на планини Микуљу.
Гробљанска, улица.
Гроздићев поток, десна притока Мале Тиснице.
Grozońi, заселак назван по истоименој породици која у њему живи.
Groşi lu Golub, столетна шума на западу сеоског атара.
Groşi lu Raìco, столетна шума на западу сеоског атара.
Gura, саставци Ваља Mикуља и Ваља лучака.
Guśľeśońi, део села који претежно настањује породица Гушљешевића.
Гуштер, облик пећинског накита у пећини Верњикици.

Дарица, шума и пашњак, на западу.
Дворана богова, једна од дворана у Лазаревој пећини.
Дворана слепих мишева, једна од дворана у Лазаревој пећини.
Демижлок / Ђемижлок, в. Vaľa dă Mijloc.
Devesel, брдо (509 m) под шумом, њиве и заселак. (У Румунији, у окру-

гу Мехединци, постоји општина Девесел).
Димитријева главица, вис (807 m) пашњаци, шума, ливаде.
Dimitreśće, махала у којој живи претежно породица Димитријевићa.
Диригент, фигура пећинског накита у Лазаревој пећини.
Dîn Vaľe dă Casă, башта, градина.
Dîn Colo dă Rîu, њиве и шума.
Добри поток, лева притока Злотске реке.
Dobrij, вис (1.163 m), са три стране шумовит, а на западној го. в. Cracu 

lu Dobrij.
Dobreśće, махала у којој живи претежно породица Добрићa.
Dobromireśći, део села у коме живи претежно породица Добромировића.
Докин вир, вир на Злотској реци.
Доња Стопања, њиве, шумарци и заселак, јужно од центра села. На 

овом месту констатовано је насеље раног неолита.
Доситеја Обрадовића, улица.
Dosu al Băńî, в. Dosu Băńî.
Dosu al Mare, шума, ливаде.
Dosu Băńî, 1. столетна шума површине скоро стотину хектара, на 

јужној ивици Брестовачке Бање; 2. заселак.
Dosu сu Dubaşńiţă, кршевито подручје, вртаче, пашњаци, шума ту и 

тамо.
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Dosu lu Marco, брдо под шумом, на својој северној страни.
Dosu lu Simiìon, веома стрма коса, шума.
Draguľeşći, део села у коме живи претежно породица Драгуљесковића.
Dređariìe, вис (1.011 m) под шумом.
Другови, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Dubaşńiţă, 1. крашка површ, вртаче и пашњаци, северно од села, уп. 

Udubaśńiţa; 2. река, лева притока Тиснице.
Дубашница, в. Dubaşńiţă.
Dubaşńiţa Lungă, поток.
Dubaşńiţa Ľurdarì, шума.
Dubaşńiţa Mică, висока зараван под пашњацима.
Дубашничка јама, в. Gaura far Fund, бездан, према неким мерењима, 

дубок 476 m. (Oко дубине јаме још нема јединственог става).
Дубрава, њиве, шуме, ливаде и заселак, јужно од села.
Дугачка коса, шумовити вис (1.110 m) западно од села.
Дукат, кафана у Злоту.
Думанов поток, притока Грабовог потока.
Dumitreşći, махала у којој живи породица Думитровићa.
Dunga, кршевито подручје, пашњаци, шума, северозападно од села.

Đalu Gruìuluì, каменито земљиште, пашњак.
Đalu Izvorì, кршевито подручје, вртаче и пашњак; на јужној страни ве-

нац шуме са изворима.
Đalu Śeruluì, храстова шума.
Ђемижлок / Демижлок, в. Vaľa dă Mijloc.
Ђорђија, планински вис.
Ђуре Јакшића, улица.

Жртвеник, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Junkeľ, вис (986 m), шума, пашњак.
Juncoìańi, део села у коме живи претежно породица Жункејевића.
Jurcońi, део села у коме живи претежно породица Журкића.
Jurjană, поток, лева притока Vaľa Blederi.
Jurjańi, део села у коме живи претежно породица Журжановића.
Жути крш, каменито и кршевито брдо.

Zabeśońi, део села у коме живи претежно породица Забечевића.
Задружна, улица.
Zaìkeśći, махала у којој живи породица Зајкесковића.
Збег, пашњаци, а с времена на време шуме и ливаде, на западу сеоског 

атара.
Zveruluì, поток понорница, на западу сеоског атара.
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Златарица, поток у планини.
Zlatarońi, део села у коме живе Златаревићи.
Zlaća, 1. речица, притока Ваља маре; 2. подручје, северно од Злота, на 

коме се наилази на остатке старог рударења; 3. заселак.
Злот, село у борској општини.
Злотска геомагнетска аномалија, једна од највећих геомагнетских 

аномалија у свету. Већу аномалију имају само Курска (Русија) и Кируна 
(Шведска). Ова аномалија показује велико присуство гвожђа, титана, никла, 
кобалта и др. метала.

Злотска пећина, пећина северно од села, знана и као Лазарева пећина; 
значајно преисторијско археолошко налазиште, подно које, из врела, избија 
Злотска река. Пећина је у праисторији (доба бакра и гвожђа) била металурш-
ка радионица, о чему сведоче многи археолошки налази. После је напуштена 
и вековима је служила пастирима за пландовање или затварање оваца. Слој 
овчијег ђубрета је био веома дебео. Када сам 1957. године посетио пећину 
у њу сам морао ући пузећи, толико је отвор био низак. После археолошких 
ископавања и након што је уређена за туристичке посете улазни отвор је по-
стао висок 4–5 метара.

Злотска река, 1. лева притока Црног Тимока; 2. река на крајњем западу 
сеоског атара, лева саставница Ресаве.

Злотске пећине, скуп више подземних одаја, канала и отвора испод 
источних падина Кучаја, код села Злота.

Злотско врело, врело, неколико метара ниже од улаза у Злотску (Лаза-
реву) пећину, из којега избија Злотска река.

Zľeś, поток, десна притока Мареци потока.
Зупци, стеновити облици у Лазаревом кањону.

Извор, извор на левој страни потока Зверулуј.
Izvoru Alb, врело.
Întrăveľ, шума и пашњаци.
Întrăvoì, некадашње село у Манастирској реци.

Јаворити врх, шумовит вис (1.138 m) на планини Јаворишту.
Јавориште, стрма и шумовита планина на западу атара.
 Iazu, брана за воденицу, на Бељевини.
Јасеничка река, в. Vaľa cu Frasîn.
Језера Ђемижлока, зими и на почетку пролећа у кањону се формирају 

језера са леденим сантама.
Јелак, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Јелка, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Јелови поток, шума на Јужном Кучају.
Јована Добрића, улица.
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Јована Маскаљевића, улица.
Јовин поток, десна притока Ваља кршијоре.
Iоţońi, део села у коме живи породица Јоцића.

Казанов поток, притока Брестовачке реке, више Језера.
Кактус, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Калимеро, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Caľińeşći, део села који претежно настањује породица Калиновића.
Камен, в. Микуљски камен.
Камени мост, в. Прераст Самар.
Камени поток, лева притока Злотске реке.
Каменички поток, поток.
Канал сувог речног корита, један канал у Лазаревој пећини.
Канцеларија месне заједнице, канцеларија се налази у центру села, на 

Тргу Петра Радовановића.
Кањон Ваља Ђемижлока, дубљи је од кањона Микуљске реке. Дуг је 2 

km, десна је саставница Лазаревог кањона, и богатији је водом од Микуљске 
реке.

Кањон Ваља Микуља, је лева саставница Лазаревог кањона. Ужи је 
од кањона Лазареве реке, али по лепоти и природним реткостима надмашује 
Лазарев кањон, изузев што је плићи. Микуљска река понире на висини од 
677 m. Низводно од понора дно је више за пола метра, тако да вода тим де-
лом протиче само после наглог топљења снега.

Кањон Веја, тј. Кањон Вејске реке је, десна, најдужа саставница Лаза-
ревог кањона.

Кањон Злотске реке, в. Лазарев кањон.
Капа Микуља, метафоричан назив за стеновити врх брда Микуља.
Капија, 1. капија у Ваља Ђемижлоку настала од стена наслоњених 

једне на другу; 2. капија у Лазаревом кањону настала од откинутих блокова 
наслоњених један на други.

Капија на Верњикици, кратак тунел на стази за пећину Верњикицу.
Carabaşońi, махала у којој живи претежно породица Карабaшевићa.
Карапанџа, поток, лева притока Злотске реке притоке Ресаве.
Каскаде, камене каскаде у Микуљској реци; високе су понeкада преко 

десет метара, што ствара живописне водопаде.
Каскадна дворана, дворана у пећини Верњикици.
Катарине Јокановић, улица.
Катића поток, десна притока Суве реке.
Keì, поток, десна притока Вејске реке.
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Keìă, 1. кршевито подручје, пашњаци и нешто шуме, на десној оба-
ли Веја, западно од села; 2. шумовито брдо северно од села, а источно од 
Галоње.

Кисели врх, вис (1.192 m) под шумом.
Сîmpu, јужни, равничарскији део злотске територије.
Cîmpu lu Nestor, обрадиво земљиште на левој страни Злотске реке.
Cîmpu lu Toma, ливаде, пашњаци.
Cîmpu Lung, њиве, ливаде.
Cľenţuş, 1. вис и околно подручје под шумом; 2. поток, десна притока 

Веја; 3. поток, десна притока Клочанице.
Клисура, клисура Ваља Микуљa.
Clocoćiş, стеновити вис.
Клочаница, река и врх на Јужном Кучају.
Кобила / Кобиље, брдо, њиве, заселак, школа, источно од села, на путу 

за Брестовачку Бању. На овом месту констатовано је насеље раног неолита.
Кобиље, в. Кoбила.
Кобиљи поток, притока Ogaşu cu Frasîn.
Coveì, поток, клисура, кањон, литице, десна притока Ваља Ђемижлока.
Клисура Ковеја, клисура истоименог потока.
Колиба оца Акакија, в. Акакијева колиба.
Колос, фигута сталагмита у пећини Верњикици.
Колосеум, дворана џиновских размера у пећини Верњикици.
Коморско брдо, шума и обрадиво земљиште.
Концертна дворана, дворана у Лазаревој пећини.
Corńet, 1. шумовито брдо испод којега се налази пећина Верњикица; 2. 

узвишење под шумом и по којом вртачом, на северној обали Ваља Микуља.
Cornetu al Mare, шума, потоци.
Corńet cu Calu, њиве, ливаде, шума.
Corńetu lu Petcu, брдо под пашњацима.
Коса Кленцуш, пашњак, западно од села.
Cotu al Mare, пашњаци и вртаче, на северној страни шума.
Cotu al Mic, шума, пашњаци, вртаче.
Котуни, општи назив за појате или групе појата у сеоском атару, уп. 

средњовековно: катуни.
Коцкарница, једна од дворана у пећини Верњикици.
Кошница, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Craìońi, део села у коме живи претежно породица Крајића.
Крак Ђемижлок, oвај крак је део система кањонских кракова, којих 

има четири: Как Микуља, Крак Ђемижлока, Крак Веја и Крак Лазареве реке 
(прва три се уливају у четврти).

Cracoliţa, шума.
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Cracu Bugari, шумовито брдо.
Cracu Burći, кршевити вис.
Cracu lu Dobrij, вис (1.163 m), са три стране шумовит, а на западној го.
Cracu al Beloś, шума.
Cracu Crţei, брдо и шума, западно од села.
Cracu Iľiìi, стрмо, шумовито брдо.
Cracu lu Androbă, шума, пашњак.
Cracu lu Cofrşćal, пашњак и шума.
Cracu lu Minţî, њиве, шуме.
Cracu Lung, пашњаци северозападно од села.
Cracu Mic, шума.
Cracu Peşi, шумовито брдо купастог облика, веома стрмих страна.
Cracu Reji, брдо (698 m), шума, стене.
Cracu Slaćină, в. Slаćină.
Cracu Stoìńi, брдо и долина.
Cracu Ursuluì, брдо, крш, пашњаци и шума.
Cracu Śest, шумовити комплекс и пашњаци, у међуречју потока Пера-

ста и Мале Тиснице.
Craculă, поток.
Craśuńi, део села који настањује претежно породица Крачуновићa.
Crjană, пашњаци и шума на десној страни Ваља Кржане.
Кржанов поток, десна притока Брестовачке реке, више Језера.
Крива црвена кула, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Кримски бор, место у Злотском кањону на коме расте ова врста чети-

нара.
Crľinaţ, 1. поток, лева притока Злотске реке, поред потока њиве, лива-

де и шуме; 2. заселак.
Крљиначки поток, в. Crľinac.
Крња јела, вис под пашњацима и шумама северозападно од села.
Crońuluì, поток, десна притока Злотске реке.
Crou, 1. улегнуто земљиште, њиве; 2. заселак.
Crou lu Beloş, шумовита страна, поток.
Крушевачки поток, десна притока Злотске реке.
Крш, 1. вис (1.062 m) под шумом; 2. кршевити венац јужно од ушћа 

Ваља Микуља и Ваља Ђемижлока.
Crśiìoara, планински масив (960 m) под шумом, северно од Ваља 

Микуља.
Crśìa Mare, кршевит вис на Јужном Кучају.
Crśìa Sátuluì, брдо конусног облика под шумом, са развалинама 

некадашњег града и траговима старог рударења.
Cu Cremen, брдо под њивама, при врху шума.
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Cu Macritu, потес западно од села.
Cu Mastacan, поток, брдо, северно од села.
Cu Palćină, шумски комплекс северозападно од Микуља.
Cu Pìatre, поток, лева притока Злотске реке.
Кула, стена у кањону Микуљске реке у облику зарубљене купе. О кули 

постоји легенда која каже да ће онај који успе да се попне на њу добити девет 
оваца. Нашао се један који је помоћу дрвених клинова, које је имао сакриве-
не у торби, успео да се попне и одозго се огласи димом. Међутим, силазак је 
био тежи него успон. Некако се спустио, али је доживео нервни слом. Добио 
је девет оваца, но живео је само још један дан.

Кула цара Лазара, фигура пећинског накита у Лазаревој пећини.
Куле, стеновити облици у Лазаревом кањону.
Culmìa Peşćeri, крш, пећина и шума.
Culmină, подручје под стенама, вртачама, пашњацима, изворима, 

понирућим поточићима и шумом, између Великог и Малог Лисца.
Курган, поток.
Кури поток, десна притока Појења.
Курина главица, брдо под обрадивим пољем и шумом.
Курјаково брдо, пашњаци, шума.
Курјачки поток, десна притока Појењске реке.
Курмастакански поток, лева притока Бељевине.
Curmatorì, потес северозападно од села.
Curmatură, 1. голи вис (919 m), у подножју шумовит; 2. шумовито 

брдо (961 m) југозападно од села; 3. шуме и ливаде северно од села.
Curmatura Suvaìi, извор реке Микуља.
Curtoľ Mic, кршевити предео.
Кућица на Поломама, усамљена добростојећа кућица на планинском 

пропланку.
Куче, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Кучина, поток, лева притока Брестовачке реке.

Laba Ursuluì, отисак, сматра се, медвеђе шапе у камену, у планини.
Labăśońi, махала у којој живи породица Лабешевићa.
La Brad, шума, пашњак.
Лав, фигура пећинског накита у Верњикици.
Лавља врата, пролаз испод стена, наслоњених једне на другу, у Лаза-

ревом кањону, уп. Капија (2).
Лазар, в. Лазарев поток.
Лазарев кањон, у ствари то је кањон Злотске реке, узводно од Пећине. 

Лазарев кањон је најдубљи кањон источне Србије. Дуг је неколико кило-
метара, а странице су му високе између 300 и 500 метара. Познат је по 
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многобројним пећинама и јамама, од којих су најзанчајније Злотска (Лазаре-
ва) пећина, пећина Верњикица и Дубашничка јама. Кањон раздваја планину 
Малиник од кршевите висоравни Стоборија.

Лазарев поток, лева притока реке Бељевине.
Лазарева клисура, клисура на Лазаревој реци.
Лазарева кула, в. Кула цара Лазара.
Лазарева пећина, в. Злотска пећина.
Лазарева река, река која настаје сједињавањем река: Појења, Веја, 

Ваља Ђемижлока и Ваља Микуља, десна саставница Злотске реке, у ствари 
то је Лазарев кањон.

Лакомица, поток.
Lacu al Lung, пашњаци и шуме.
Lacu Roşu, каменито земљиште, пашњаци, шума.
Лара, угоститељска радња.
Larg, поток, лева притока Ваља Ђемижлока.
Ледени стуб, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Лепа планина, шумовита планина.
Лесаково брдо, ливаде, пашњаци, шума.
Ľivada lu Bain, ливада.
Ľivada lu Blagoìe, ливада.
Ľivada lu Dobromir, ливада.
Ľivada lu Draguľescu, ливада.
Ľivada lu Firan, ливада.
Ľivada lu Marìan, ливада.
Ливада Кеје, зараван бујних ливада, на Кеју.
Ливада на Стражи, благо заталасана ливада.
Lisaìe, шума југозападно од села.
Лисац, стеновити вис.
Лисине, река, водопад, каменита пољана, пашњак и шума на Јужном 

Кучају.
Лисински бук, водопад на Лисинама.
Литице Ђемижлока, многе литице Ђемижлока су вертикалне и глатке.
Ловиште „Злотске шуме – Црни врх“ захвата источни масив Јужног 

Кучаја на површини од око 15.000 хектара.
Лонци, џиновска удубљења у Лазаревом кањону.
Lunguluì, вис западно од села.
Lunca, земљиште поред воде.
Lṷócu lu Aleksandar, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Vlastimir, обрадива земља.
Lṷócu lu Desco, њива.
Lṷócu lu Drаgoslav, обрадиво земљиште.
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Lṷócu lu Zvezdan, њива.
Lṷócu lu Zlata, њива.
Lṷócu lu Zоran, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Ianco, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Miodrag, њива.
Lṷócu lu Ratco, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Stanoì, њива.
Lupşońi, махала у којој живи породица Лупшићa.
Lursan, брдо, некада под виноградима.
Lučac, поток, лева притока Ваља Микуља; планински гребен, шума, 

пашњаци.
Лучјачка река, в. Lučac.
Лучки поток, в. Lučac.

Madalantă, пољана.
Madalońi, део села који настањује претежно породица Мадалановића.
Madańi, део села у коме живи претежно породица Мадановића.
Маглена река, метафоричан назив за Лазарев кањан кад га попадне 

магла и испуни до половине његове висине, тако да подсећа на неку велику, 
дубоку реку.

Мајмунче с рeпом, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Macrîş, шума, пашњак.
Мала Бота, вис (1.039 m) на планини Боти, по странама шумовит, на 

врху го.
Мала Валкалуци, поток понорница.
Мала капија, пролаз у Микуљској реци испод стена наслоњених једне 

на другу, уп. Велика капија, Капија.
Мала Тисница, речица, десна саставница Тиснице десне притоке Мла-

ве.
Мала Треста, шумовити вис (1.192 m) на планини Трести.
Мала Црвена, речица кoja иде према Жагубици.
Maли Антревељ, вис, пашњак, шума, уп. Întreveľ.
Мали Кленцуш, брдо.
Мали лавиринт, склоп канала у Лазаревој пећини.
Мали Лисац, стеновити вис (1.054 m).
Мали Малиник, врх на планини Малинику (1.019 m), ливаде, пашњак, 

у подножју шума. (Нешто нижи од Великог Малиника).
Мали Полом, шумовити вис.
Малиник, планина, огранак Јужног Кучаја, пружа се правцем 

југозапад-североисток, од Радованске реке до села Злота.
Мало Бељевско врело, врело из којега избија вода реке Војал.
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Мало језеро, мало вештачко језеро изграђено испред улаза у Злотску 
пећину.

Манастир, остаци манастира у Манастиришту.
Манастириште, 1. њиве, шума, рушевине старог утврђења на домак 

селу, заселак; 2. шума, поље, ливаде на левој обали Бељевине, северно од 
села.

Манастирска река, река понорница.
Манастирска шума, планинско-шумски комплекс западно од Велике 

Тресте.
Мандина пећина, пећина дуга 410 m. пуна пећинског накита. Налази 

се у стени једне суве долине недалеко од Велике пећине.
Margitańi, део села у коме живи претежно породица Маргитановића.
Mareţu / Марецова река, река северно од села.
Марецова река, в. Mareţu.
Маrin, шумовито брдо на десној обали Пјатра њагре.
Маrińeşći, заселак прозван по породици Мариновића, која у њему 

живи.
Маrcotańi, део села у коме живи претежно породица Маркотановића.
Маркуљевски крш, крш, пашњак, шума.
Marońi, махала у којој живи породица Марићa.
Mastacan, голи вис (873 m), пашњак, у нижим пределима шума.
Мастакански поток, десна притока Појења.
Meìlаńi, заселак назван по породици Мејлановића која у њему живи.
Мелајнов поток, поток.
Мермерна дворана, једна од дворана у пећини Верњикици.
Месна канцеларија, се налази у центру села, на Тргу Петра Радо ва-

новића
Mic Omań, вис (896 m) под шумом.
Micuľ, вис (1.023 m), у нижим пределима шумовит, у вишим стеновит 

и под пашњацима. Постоје развалине старог града за које се сматра да су 
остаци Прокопијевог Setlotes. Пре неколико година на Микуљу је подигнут 
зилотски манастир Нови Стјеник.

Микуљ, в. Micuľ.
Микуљска река, в. Vaľa Micuľi.
Микуљска тераса, зараван на вису Микуљу.
Микуљски камен, стеновити гребен на вису Микуљу, ниже којега је 

саграђен први женски манастир зилота у Србији. Малу дрвену црквицу и 
двоспратни конак од неколико стотина квадрата изградили су монаси који 
себе називају зилотима. Манастир се зове Нови Стјеник. Настао је после 
протеривања сестринства манастира Стјеник код Чачка. Отац Акакије, ду-
ховни вођа зилота у Србији, после тога дуго је трагао за местом које би било 
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далеко од цивилизације. Нашао га је у пространству Кучајских планина, на 
брду Микуљу, под Микуљским каменом.

Микуљски крст, велики крст подигнут на Микуљском камену.
Миланић, врело у Злотској реци каптирано за борски водовод.
Milovańeśće, пашњаци, ливаде, шума.
Милутинов поток, десна притока Ваља кршијори.
Минаре, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Млада гора, шумовита планина.
Mona, брдо под пашњацима и шумама.
Моńeśće, део села у коме живи претежно породица Монића.
Motan, шума.
Мотел, мали мотел изграђен код улаза у Злотску пећину.
Мошулски поток, в. Mośuluì.
Mośuluì, поток, десна притока Бидари потока; подручје северозападно 

од села.
Мраморје, једна од дворана у пећини Верњикици.
Mṷára lu Brcoń, воденица и околно земљиште.
Mṷára la Rogojinа, воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Stoìcan, воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Lucśońi, воденица и околно земљиште.
Mṷára Mare, воденица и околно земљиште.
Mṷára Melańi, воденица на Пећинској реци.
Mṷára Ursuľascа, воденица и околно земљиште.
Munće, северни, планински део злотске територије.
Muscal, поток, десна притока Ваља лучака.
Muscalońi, заселак прозван по породици Мускаловић која у њему живи.
Mustaţońi, део села у коме живи породица Мустецића.

На стражи, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Na Paltin, пашњак, крш, шума.
Наргицов поток, десна притока Појења.
Незнани поток, поток.
Некудово, река која иде на запад, ка Деспотовцу.
Несторов поток, поток, лева притока Злотске реке; брежуљкасто поље 

и шумарци.
Nestorońi, део села у коме живи породица Несторовића.
Николин поток, десна саставница Мале Тиснице.
Николина главица, вис (774 m), пашњаци, шума.
Нилски коњ, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Novacońi, део села у коме живи породица Новаковића.
Нови Стјеник, зилотски манастир на планини Микуљу.
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Новије гробље, једно од два садашња гробља, које се налази северно 
од села.

Новошикоина стена, стеновито брдо.
Ној, фигура пећинског накита у пежини Верњикици.
Ńegrońi, део села у коме живи породица Неграновић.
Ńicuľeşći, део села у коме живи породица Никуљесковића.

Обелиск, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Obľeź, заселак, њиве, шумарци, гробље.
Obrşìe, шума северно од Мале Брезовице.
Ogaşu al Larg, десна притока Ваља Ђемижлока.
Ogaşu Biger, поток.
Ogaşu Bigor, поток.
Ogaşu Bojuluì, један од почетака Злотске реке.
Ogaşu Bugari, десна притока Казановог потока.
Оgaşu Bujoruluì, лева притока Бидари потока.
Ogaşu Vacarìaţa, лева притока Бељевине.
Ogaşu Voìală, поток.
Ogaşu Galońă, лева притока Бељевине.
Ogaşu Devesel, лева притока Бељевине.
Ogaşu Dimnarată, десна притока Бељевине.
Ogaşu Dosuluì, поток.
Ogaşu Dragu, поток.
Ogaşu Dubaşńiţă, поток понорница.
Ogaşu Zabisći, поток.
Ogaşu Zronţan, лева притока Ваља Микуља.
Ogasu în Dosu al Mare, десна притока Ваља Бледери.
Оgaşu în Corńetul Mare, поток који пресушује, десна притока Бељевине.
Ogaşu în Pađina Burći, десна притока Бељевине.
Ogaşu Ievi, притока Борског језера.
Ogaşu Keris, лева притока Кленцуша.
Ogaşu Cobiľi, горњи ток Vaľa cu Frasîn.
Ogaşu Corńetuluì, поток понорница.
Ogaşu Cracuľă, поток.
Ogaşu cu Bujoru, поток.
Ogaşu cu Palcin, десна притока Некудова.
Ogaşu cu Pìatră, десна притока Шарбановачке реке.
Оgaşu cu Stînă, поток понорница.
Ogaşu cu Tată, лева притока Vaľa cu Frasîn.
Оgaşu cu Macritu, лева притока Ваља Ђемижлока.
Ogaşu Curgan, поток.
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Оgaşu Curi, поток понорница.
Ogaşu Lazar, притока Злотске реке.
Ogaşu Larg, десна притока Ваља Ђемижлока.
Ogaşu Lespezilor, каменита клисурица на потоку.
Ogaşu lu Boros, лева притока Vaľa Blederi.
Ogaşu lu Vińe, десна притока Оgaşu lu Cobilă.
Ogaşu lu Ĝoda, поток.
Ogaşu lu Ivańesco, поток.
Оgaşu lu Cobilă, потпритока Шарбановачке реке.
Ogaşu lu Crľinaţ, лева притока Злотске реке.
Ogaşu lu Lupşа, притока Оgaşu lu Cobilă.
Ogaşu lu Piran, лева притока Ваља Ђемижлока.
Ogaşu lu Simiìon, десна притока Бељевине.
Ogaşu Maliniculuì, поток који пресушује, десна притока Лазареве реке.
Ogaşu Moşuluì, поток.
Ogaşu Plopilor, топољак поред потока.
Ogaşu Polome, лева саставница Ковеја.
Ogaşu Poporan, поток понорница.
Оgaşu Postaìke, поток на Црном врху који пресушује.
Ogaşu Pređi, поток слива Злотске реке.
Оgaşu Prisacă, притока Тиснице.
Ogaşu Privi, притока Борског језера.
Ogaşu Punĝilă, притока Несторовог потока.
Ogaşu Rău, десна притока Веја.
Ogaşu Saľişćă, поток слива Злотске реке.
Ogaşu Śerśel, десна притока Злотске реке.
Ogaşu Sîrbuluì, поток који протиче кроз село.
Ogaşu Scoruşuluì, лева притока Злотске реке.
Ogaşu Stopańe, десна притока Злотске реке.
Ogasu Strńac, лева притока Појењске реке.
Ogaşu Stupiń, десна притока потока Крлинца.
Оgaşu Śerśel, једна саставница Ваља Кржане.
Ogaşu Tîlvа Ńagră, поток који иде од Тилва њагре.
Ogaşu Tîlvi, десна притока Ваља маре притоке Борског језера.
Ogaşu Trailă, лева притока Злотске реке.
Оgaşu Tufeìi, трњак у потоку.
Оgaşu Ursan, притока Злотске реке.
Ogasu Fagu, лева притока Ваља Ђемижлока.
Ogaşu Frealan, лева притока Ваља Ђемижлока.
Ogaşu Ţevki, поток.
Ogaşu Śarparì, поток.
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Ogaşu Śinuśarì, лева притока Ваља Ђемижлока.
Огојлички поток, притока Злотске реке.
Ogrej, њиве, шумарци, заселак.
Olareśće, део села у коме живи породица Оларића.
Omaniş, 1. вис (1.190 m) под шумом; 2. поток, г. ток потока Кленцуша.
Оманов поток, лева притока Грабове реке.
Omańe аl Marе, вис под шумом.
Omańe аl Miśi, шума.
Оркестар, фигура пећинског накита у Лазаревој пећини.
Оскорушки поток, в. Ogaşu Scoruşuluì.
Основна школа, школа.
Осојна, њиве и шуме југоисточно од села.
Осојни поток, лева притока Злотске реке.
Остри камен, највиши врх овог дела Кучајских планина (1.213 m), под 

шумама и ливадама.
Oштри камен, шумовити вис (1.067 m), западно од села.

Pădurìa a Statală, букова шума.
Pădurìa Adîncă, густа, непроходна шума у северозападном делу атара.
Pădurìa Bestrîgă, шума на крајњем северозападу атара.
Pădurìa Frumоаsă, вис, шума на Јужном Кучају.
Pađina Bugarìască, падина којом тече понирући поток, около шума.
Pađina Burći, шумовита и кршевита удолина којом протиче поток, дес-

на притока Бељевине.
Pađina Dimnarată, кршевита и шумовита дубодолина којом протиче 

поток.
Pađina Dobri, шумовита дубодолина којом протиче један понирући по-

ток.
Pađina lu Guşľeś, дубодолина којом протиче поток Бигор, десна при-

тока Бељевине, шума.
Pađina lu Dobre, крш, урвине, шума, на десној обали Бељевине.
Pađina Lungă, поток, десна притока Галоње.
Pađina Mare, 1. поток, притока Бељевине и шумовита дубодолина 

којом протиче поток; 2. речица, десна притока Удубашнице.
Pađina Sátuluì, брдо, шума, поток на домак селу.
Палилула, заселак села Злота.
Палилулска, улица.
Палчин поток, десна притока потока Некудова.
Palćină, шума са висовима од 1.078 и 1.183 m.
Pastrońeşće, део села у коме живи породица Пастроњевића.
Патранов камен, стена поред пута Злот – Сумраковац.

– 186 –



395Топоними Црноречја

Патранов поток, лева притока Злотске реке.
Paţońi, део села у коме живи породица Пацића.
Пекина чука, вис, обрадиво земљиште.
Пераст, крш, шума и поток, лева саставница Тиснице десне притоке 

Млаве.
Петков вир, вир на Злотској реци.
Петра Грамића, улица.
Петра Јокановића, улица.
Petriìańi, махала у којој живи породица Петријановићa.
Petricańi, махала у којој живи породица Петрикићa.
Петрова воденица, воденица из ранијег времена (XIX век).
Пећинска Венера, облик пећинског накита у пећини Верњикици, в. 

Венера.
Пећинска гљива, облик пећинског накита у печини Верњикици.
Пећинска река, лева притока Кршијоре.
Пећински човек, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Пецин канал, један од бочних канала у Лазаревој пећини.
Pìatrа Mare, каменито земљиште, шума.
Pìatra Ńagră, брдо северно од села и тамошња речица.
Pìatra Reji, брдо (868 m), каменито земљиште, пашњаци, шума.
Pìatra Roşîe, каменито подручје.
Pui, шума јужно од села.
Пласт, фигура накита у Лазаревој пећини.
Pľeśońi, део села у коме живи породица Плешића.
Plop, шума и пашњаци.
Pogară, вис под пашњацима; на источној страни шума.
Pogeri, висораван, ливаде, жбуње, кршевито земљиште, западно од 

села.
Пожаре, вис на Јужном Кучају.
Под Лисцем, шума, пашњаци.
Poìana Bijimari, каменито земљиште, пашњаци.
Poìana Caľi, каменито брдо, пашњаци.
Poìeń, вис (916 m) под шумама, ливадама и пашњацима.
Poìeńe, река, десна притока Вејске реке.
Појењска река, в. Poìeńe.
Polom, 1. вис (985 m) под шумом, западно од села; 2. поток, десна при-

тока Тајског потока; 3. вис (863 m), пашњаци и шума, северно од села.
Polome, прашума и ливаде на јужној обали Ваља Ђемижлока.
Поломић, вис (802 m) на врху го, у подножју шума.
Пољопривредно газдинство Злот, некадашње пољопривредно газ-

динство у реону Ваља кршијора и Војала.
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Понжиљ поток, лева притока Злотске реке.
Понор, дворана у пећини Верњикици.
Понор Војала, место где понире вода потока Војалa.
Понор Ђемижлока, јама у коју понире Ђемижлок.
Poparońi, део села у коме живи породица Попарáнoвића.
Порића чука, вис под шумом.
Породица, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Поткапине у Микуљском кањону, у овом кањону има доста потка-

пина, од којих многе до сада нико из савремене цивилизације није посетио.
Поток безимени, поток.
Поток Бељевина, лева саставница Злотске реке.
Potocu Bojuluì, поток.
Potocu Vaľa cu Frasîn, поток.
Potocu Dosul Băńî, притока Брестовачке реке.
Potocu Dosuluì, притока Злотске реке.
Поток Дубашница, понорница.
Potocu Zveruluì, поток.
Potocu Coveì, поток.
Potocu cu Bujor, поток.
Поток Мелајнов, поток.
Пошта, пошта се налази у центру села, на Тргу Петра Радовановића.
Први понор Веја, у кањону Веја има више понора, ово је први.
Првомајска, улица.
Prvuľeşći, део села у коме живи породица Првуловића.
Prevaľe, равница поред Злотске реке и заселак, ниже села.
Превисока стена, окомита стена велике висине у кањону Ђемижлока.
Предин поток, десна притока Злотске реке.
Predońi, део села у коме живи породица Предића.
Прераст Самар, прераст преко истоимене реке, в. Самар (3).
Престона дворана, једна од дворана у Лазаревој пећини.
Пржолике, шума.
Пријемна дворана, дворана у пећини Верњикици.
Pripor, брежуљак (55 m) изнад самог улаза у Лазареву пећину.
Prloaźe, 1. брдо, њиве, шума; 2. место на коме се налазило старо гробље.
Пролаз између камених блокова, пролаз у Микуљском кањону.
Пропуст, мостић на Траиловом потоку.
Puìţońi, део села у коме живи породица Пујицића.
Punźilă, поток, лева притока Злотске реке.
Пут за Ковеј, планински пут који води за Ковеј.

Равна река, горњи ток Пераста, леве притоке Тиснице.
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Раскрсница код Слатине, раскрсница на путу за Микуљски камен.
Raţarońi, махала у којој живи породица Рацаревићa.
Rej, поток, десна притока Злотске реке.
Река Бељевина, лева саставница Злотске реке.
Речке, вис (958 m), шуме, ливаде, пашњаци.
Речкина глава, вис, шума.
Речкина стењка, стеновити предео.
Речни канал два, канал у Лазаревој пећини којим тече река.
Речни канал jeдан, канал у Лазаревој пећини којим тече река.
Речни канал три, канал у Лазаревој пећини којим тече река.
Римник, поток.
Рнић, врело у Злотској реци каптирано за борски водовод.
Рогожин поток, поток.
Ruĝină, брдо, шума, пашњак, извори.
Ruĝina Galońi, пашњаци, шума.
Рујан, брдо са западне стране села.

Sac, поток, лева притока Ваља Микуља.
Сала оружја, дворана у пећини Верњикици са фигурама пећинског на-

кита у облику копаља, мачева, стрела, бодежа и сл.
Saľisćă, њиве.
Самар, 1. кршевито земљиште и нешто шуме; 2. река; 3. прераст.
Satulă, брдо, развалине старог града.
Свети Илија, записно дрво код којега се слави сеоска заветина – Свети 

Илија.
Свињешки поток, лева притока Бељевине.
Селиште, 1. заселак северно од села. Раније је ту било село, које су 

према предању разорили Турци. После су налажени новци који потичу из 
1583, 1597, 1598, 1611 године, највише са ликом Жигмунда III, пољског 
краља; 2. некадашње село у Манастирској реци.

Селска падина, поток и обрадиво земљиште јужно од села.
Сеоски камен, стена јужно од села.
Сеоски крш, в. Crşìa Sátuluì.
Сечењ, вис (927 m) на Стоборију.
Simińescu, место источно од села.
Simińesći, махала у којој живи породица Симињесковићa.
Сипар, место где се осипа ситан камен у Лазаревом кањону.
Сипар пред Микуљском терасом, сипар у Микуљском кањону.
Сипарска дворана, дворана у пећини Верњикици.
Сифон jедан, сифон у Лазаревој пећини.
Сифон два, сифон у Лазаревој пећини.
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Сифонска јама, некадашње крашко врело, данас суво. Налази се на 
десној страни једне суве долинице, преко пута Мандине пећине.

Sîrbuľeşći, део села у коме живи породица Србуловића.
Скит, колиба, једна врста испоснице, у којој се монахиње манастира 

Нови Стјеник, на Микуљу, осамљују за строги пост на води.
Scoruşă, шумовито брдо северно од села. в. Tîlva Skoruşuluì.
Скорушки поток, в. Ogaşu Scoruşuluì.
Скривена стена, вертикална и округла стена у кањону Ђемижлока 

која подсећа на облакодер ротондалне основе, какви cе у новије време зидају 
у југоисточној Азији. Откривена је пре краћег времена.

Славолук, у центру села се налази зидани славолук подигнут у славу 
изгинулих ратника.

Слапови, фигура пећинског накита у Лазаревој пећини.
Slaćină, издужен, стрм вис (1.013 m), шума, пашњак, западно од 

Микуља, уп. Слатина.
Slaćina Rîu, притока потока Лучака.
Слон, једна стена у Лазаревом кањону.
Смолница, њиве, шумарци и заселак, према с. Шарбановцу.
Сова, стена на ивици Микуљске реке, изванредан видиковац за 

осматрање кањона.
Spartură, пашњак, шума.
Сребрна јела, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Stadion, фудбалско игралиште месног клуба Злот.
Stańică, шума, пашњаци.
Стањикин поток, притока или горњи ток Црне реке.
Старац, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Старе ћумуране, пет старих, зиданих ћумурана на Јужном Кучају.
Старије гробље, једно од два садашња гробља, које се налази на Об-

лежу.
Старо гробље, напуштено гробље, које се налазило на месту Прложе.
Стена, узан пролаз између верикалне стране каменитог брда и ино-

косне, уске а високе стене „никле“ недалеко од ње. (Ово се име односи на ту 
самосталну стену).

Stepańi, део села у коме живи породица Степановића.
Стобори, на Стоборију, широка и дугачка висораван љутог крша, се-

верно од села.
Стогови, фигуре пећинског накита у Лазаревој пећини.
Stoìcańi, део села у коме живи породица Стојкановића.
Стојкова леденица, крашка јама на Дубашничкој крашкој површи. У 

једном делу јаме задржава се снег преко целе године, па се зато зове леде-
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ница. За време лета када би пресушиле околне речице и потоци чобани су 
силазили у јаму, вадили снег и претварали га у воду.

Stopańă, њиве, шуме и засеоци (Г. и Д. Стопања).
Стража, в. Стража река.
Strajă, 1. стеновит планински венац са висовима од 1.223 и 1.256 м, 

који се пружа правцем ји.-сз, западно од села; 2. планински вис (1.147 m) 
под шумом.

Стража река, притока Ресавице.
Straińeśći, део села у коме живи породица Страиновића.
Странски поток, поток понорница.
Stratulilor, вис на Стоборију.
Стремњен поток, десна притока Злотске реке.
Strmińacuľi, бочни врх на Микуљу.
Strmľană, река, десна притока Злотске реке и поље и шуме око ње.
Стрмостен, шума, пашњаци, ливаде.
Strńac, шума, пашњаци и крш између Ђемижлока и Вејске реке, уп. 

Brajetuluì.
Струга, шума.
Stupin, шумовито брдо. У подножју њиве и заселак.
Ступински поток, поток, њиве, шума.
Сува река, лева притока Црне реке десне притоке Тиснице.
Суви поток, лева притока Црног Тимока.
Суви Тисавац, 1. шумовита удолина којом иде поток који пресушује, 

лева притока Тиснице; 2. понор.

Tabacońi, део села у коме живи породица Табаковића.
Таbaсuluì, брдо под шумом.
Тајски врх, вис (1.041 m) под шумом.
Тајски поток, притока Брезовице.
Танков поток, лева притока Црне рeке десне притоке Тиснице.
Tîlva Barzilov, купасто брдо (413 m) под шумом, источно од села.
Tîlva Beşinić, брдо (651 m) под шумом и пашњацима, западно од Бор-

ског језера.
Tîlva Budi, шумовито брдо северно од села.
Tîlva Burći, вис под шумом.
Tîlva Galońă, вис (654 m), шума, ливаде.
Tîlva Goală, го каменит вис (1.001 m) на Стоборију.
Tîlva Gruińi, брдо.
Tîlva Dobri, брдо, њиве и шума поред Траиловог потока.
Tîlva Dubaşńiţă, вис (1.025 m), стене, вртаче, пашњаци, шума.
Tîlva Keri, вис (892 m), шума, пашњак.
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Tîlva Coluìă, планински вис.
Tîlva Cotuluì Мic, каменито земљиште, вртаче, пашњаци, шума.
Tîlva Crou, шумовито брдо (400 m) јужно од села.
Tîlva cu Banderì, вис (1.028 m) под шумом.
Tîlva cu Bujoru, узвишење, пашњаци, ливаде.
Tîlva cu Gaură, кршевито узвишење, вртаче, пашњаци, и ретки шумар-

ци.
Tîlva cu Zmiìor, кршевити кланац и вртаче, на западу сеоске територије.
Tîlva cu Mastacana, брдо, шума, ливаде.
Tîlva cu Mṷára, брдо (372 m), њиве.
Тîlva cu Mostacu, шумовити, купасти вис.
Tîlva cu Palćin, вис, шума.
Tîlva cu Scumpina, вис (421 m) под шумом.
Tîlva cu Stoborì, го вис (1.050 m).
Tîlva cu Ćisu, вис (904 m), пашњак, шума.
Tîlva cu Frasîn, брдо (473 m), шума, њиве, источно од села.
Tîlva Culmìa Criş, вис (1.118 m) под шумом.
Tîlvа la Curmatură, пашњаци, шума, кршевито подручје, вртаче.
Tîlva lu Keriş, вис западно од села.
Tîlva lu Meilа (Михајлово брдо), кршевито и шумовито брдо.
Tîlva lu Ristivoì, купасто брдо под шумом, западно од Злотске реке, 

ниже села.
Tîlva lu Tabacu, брдо под њивама и шумом источно од села.
Tîlva Lungă, купасто брдо више села.
Tîlva Manastiri, брдо (392 m) под шумом, при врху појате, западно од 

села.
Tîlva Mare, го вис (1.010 m), у нижем појасу под шумом.
Tîlva Mică, брдо на коме се наилази на остатке старог рударења.
Tîlva Mori, брдо, њиве, шума и појате на десној обали Злотске реке, 

више села.
Tîlva Moşuluì, го вис, северно од Стоборија.
Tîlva Ńagră, 1. шумовита палеовулканска купа (710 m); заселак. Наила-

зи се на остатке старог рударења; 2. поток, десна притока Брестовачке реке.
Tîlva Ńagră Mică, бочна купа Тилва њагре.
Tîlva Palćin, шумовит планински вис.
Tîlva Pec, брдо, шума, њиве.
Tîlva Peţî, вис, њиве и шума, источно од села.
Tîlva Pređi, шумовито брдо елипсоидне основе.
Tîlva Prjoľită, вис (900 m) под шумама и пашњацима.
Tîlva Roşă, брдо.
Tîlva Simìońască, брдо, шума, њиве, источно од села.
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Tîlva Scoruşuluì, шумовито брдо северно од села.
Tîlva Stobori, кршевит вис (1.050 m) на Стоборију.
Tîlva Trestă, вис под шумом.
Tîlva Ursan, брдо, њиве и шумарци, источно од Злотске реке, према с. 

Шарбановцу.
Tîlva Hoşiľi, брдо, шума, пашњак; извориште Појењске реке.
Tîlva Śuśuľaìcă, шумовити вис.
Тисавац, шума, пашњаци, ливаде.
Тисница, река, десна притока Млаве.
Todorońi, део села у коме живи породица Тодоровића.
Точило, место где се осипа камен, у Лазаревом кањону.
Travaì / Traval, купасто брдо под шумом, више села.
Траилов поток, 1. в. Ogaşu Trailă, лева притока Злотске реке; 2. лева 

притока Шарбановачке реке.
Traìluţońi, део села у коме живи породица Трајлуцића.
Трасница, њиве и шума.
Трг Петра Радовановића, трг у центру села.
Треста, планински масив под шумом
Тruìcońi, махала у којој живи породица Трујкановићa.
Трукин рт, пашњаци и шуме.
Туја, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Туристичка пећина, пећина у кањону Ђемижлока (у којем иначе има 

много пећина), коју је пронашао један туриста, у коју се спушта и извлачи 
ланцима, али никоме не казује где се она тачно налази.

Турски камен, крш западno од села.

Ћервија, вис под пашњацима и под шумом.
Ćeşi, шума.
Ćosońi, део села у коме живи породица Ћосића.
Ћумурана на Микуљу, заостала зидана пећ за прављење ћумура.
Ћуран, облик пећинског накита у пећини Верњикици.

Увирало, понор реке Некудово.
Угошка река, лева притока Злотске реке.
Udubaśńiţă, 1. подручје крша, стена, вртача и крашких јама; 2. поток 

понорница, лева притока Ваља Микуља; 3. притока Pađina Mare д. Бељевине.
Умка, пашњаци, ливаде, шума и група колиба.
Умкин поток, лева саставница Мале Тиснице.
Ursuľi, вис западно од села.
Ursuľeşće, заселак прозван по породици Урсуловић која у њему живи.
Ursuľońi, део села у коме живи породица Урсуљановића.
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Faţa Burći, шума.
Faţa Crşiìorì, шума, пашњак.
Faţa Laculuì, планина, шума, лучно извијена према југу.
Faţa Marìe, шума.
Fîntîna, фигура пећинског накита у Лазаревој пећини.
Fîntîna Đeľă, извор.
Fîntîna lu Zaikescović, извор.
Fîntîna lu Zlatanović, извор.
Fîntîna lu Cobila, извор Ogaşu lu Cobila.
Fîntîna lu Marić, извор.
Fîntîna Şoìńi / Fîntîna Şońi, извор у камену из којега отиче вода преко 

великог буковог жлеба, в. Šonji.
Флаша, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Fundea Mică, крашка јама.

Хајдук Вељкова, улица.
Хајдучица, кршевито подручје, вртаче, истоимена пећина дуга 723 m, 

пашњаци.
Хајдучки кладенац, извор.
Хотел „Јелен“, хотел, у заустављеној градњи, на Црном врху.

Царска ложа, облик пећинског накита у Лазаревој пећини.
Ţevki, поток, десна притока Злотске реке.
Церова река, поток.
Црвена пагода, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Црвени Вла са шубаром, фигура пећинског накита у пећини 

Верњикици.
Црвени камен, кршевито брдо, на западу.
Црвени поток, лева притока Злотске реке.
Црвено поље, вис (1.087 m) под шумом.
Црембуш, шумовити вис.
Црквена, улица.
Црна река, 1. десна притока Тиснице; 2. поток; 3. притока Ваља маре 

која се улива у Борско језеро.
Црни витез, облик пећинског накита у пећини Верњикици.
Црни врх, планина у источној Србији.
Црни поток, поток (није исто што и Црна река).
Црновршка река, лева притока потока Бидари.
Црновршки поток, притока Мареци потока.

Чамовско поље, ливаде, пашњаци.
Чардак ни на небу ни на земљи, једна лођа у пећини Верњикици.

– 194 –



403Топоними Црноречја

Čaşońi, део села у коме живи породица Чашића.
Четвртог јула, улица.
Чорино поље, поље северно од Маркуљевског крша.
Џиновска гљива, фигура пећинског накита у пећини Верњикици.
Џодин поток / Bigura lu Ĝoda, лева притока Бидари потока.

Śărpariìă, брдо, шума.
Śеrgońi, део села у коме живи породица Шергића.
Śerćeś, шума у изворишном току Vaľa Crjana.
Śerśelońi, део села у коме живи породица Шершеловића.
Śestu, шума.
Śetaće, купасто брдо (436 m), њиве, шума, заселак.
Śṷaca Gruìi, шумовито брдо у изворишном току Ваља Ђемижлока.
Śṷaca Ievi, шумовити комплекс.
Śṷaca Cobiľi, брдо (546 m), шума.
Śṷaca Maćeì, њиве и шума према селу Шарбановцу.
Śṷaca Mîţî, брдо, њиве, шума.
Śuаcara lu Patrană, брдо.
Śuаcarìu Cremen, брдо.

Широки поток, десна притока Лазареве реке.
Школа, осмогодишња основна школа.
Школска, улица.
Şcoprdońi, део села у коме живи породица Шкопрдића.
Şćirbańi, део села у коме живи породица Штирбановића.
Şćopońi, део села у коме живи породица Шћопуловића.
Шупљи камен, одваљена стена која у средини има отвор кроз који се 

може провући човек; користила се за лечење и у магијске сврхе.

ИЛИНО

Илино

Етник: Илинац, Илинчанка.
Ктетик: илински.

Мало село Илино се налази на четири километра јужно од Бољевца, у 
источном подножју планине Гарванице. Према попису из 2002. године у селу 
је живео 121 становник. За последњих пола века становништво се смањило 
за више од четири пута. Године 1948. имало је 499 житеља, 1953. 482; 1961. 
921; 1971. 335; 1981. 216; 1991. 178 и 2002. 121. У селу живе искључиво Срби 
православне вере. Сељаци се баве земљорадњом и сточарством. Село нема 
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своје цркве него се служи црквом у Бољевцу, у чијој је изградњи учествова-
ло 1861. године. Основна школа је отворена школске 1919/20. године. Прва 
учитељица била је Милева Јанковић. Илино се први пут спомиње у турском 
попису од 1455. године, као мало, сиромашно село које има 6 домаћинстава, 
једног нежењеног и пореску обавезу од свега 326 акчи (Лукач, Црна Река 
27). Пописом од 1466. године налази се у тимару Шахина, сина Абдулаховог, 
има 10 породица, 1 неожењеног, једну удовицу и плаћа обавезе од 651 акче 
(Бојанић, Фрагменти 17; Лукач, Црна Река 27). По попису из 1560. године 
налази се у тимару Мехмеда, сина Алијевог, са обавезом од 2.000 акчи; у на-
помени се наводи да су у претходном попису била записана два села (Лукач, 
Видин 125). Године 1586. Илино има 13 породица, 6 нежењених момака, две 
удовице и порез од 2.500 акчи. И овде се напомиње да су у претходном попи-
су записана два села, али ни сада, као ни мало пре о томе нема других пода-
така (Лукач, Црна Река 51). Из историјске прошлости Илина значајно је што 
су устаници овога краја у првом устанку једну од првих акција извели на-
павши субашу Бећира у Илину. Када је он одбио да се преда устаници су из-
вршили јуриш на његов чивлик, ликвидирали његову одбрану од 32 војника 
и убили самога Бећира. Суседна места су Рујиште, Добрујевац, Бољевац, 
Мали Извор, Мирово и са југозапада територија општине Сокобања.

Бабина страна, ливаде и пашњаци.
Багрењар, багремова шума у страни.
Баште у Илински поток, повртњаци.
Белега, забран, шума.
Борина ливада, ливада.
Боркина колиба, колиба у пољу и околно земљиште.
Брестар, обрадиво земљиште.
Брод, газ преко Илинске реке.
Бучје, букова шума у планини.

Вињага, пашњак и шума.
Воденица, место на Илинској реци на коме се некада налазила воде-

ница.
Вр, шумовити вис.
Врело, извор Илинске реке.

Гавраница / Гарваница / Гарнавица, издужено брдо под шумом и па-
шња цима у чијем се подножју, са северне стране, налази село Илино.

Гарваница, в. Гавраница.
Гарнавица, в. Гавраница.
Голема пољана, обрадиво земљиште.
Голема ровања, обрадиво земљиште.
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Голубанци, махала у којој живи истоимена породица.
Горњи Дрењак, обрадиво земљиште и пашњаци.
Грабарска лојза, бивши виногради.
Градиште, брдо (843 m), шума, југоисточно од села.
Гроб госпође Грете Минх, супруге Јулијуса Минха, власника рудни-

ка Ртањ. После национализације рудника Грета се склонила код пријатеља 
у селу Илину где је умрла 1951. године и сахрањена на сеоском гробљу. 
Касније су њени посмртни остаци пренети у Београд.

Гробље, сеоско гробље на Пожаревцу.

Девојачка стаза, ливаде.
Деа, в. Део.
Део, брдо под њивама, источно од села.
Дилинци, махала прозвана по породици која у њој живи.
Доње Кромпириште, њиве.
Доњи Пожаревац, њиве и ливаде.
Драгишина колиба, колиба у пољу и околно земљиште.
Дрењак, обрадиво земљиште.
Дубрава, њиве североисточно од села.
Душанова ливада, ливада.

Ђокин лом, шума, шипражје.
Ђокин брег, шума, трње, пашњак.

Етно кућа, музеј вајарке Љубинке Савић – Граси.

Змајева пећина, в. Пештерак.
Змијанац, поток и обрадиво земљиште северно од села.

Илино, село.
Илинска клисура / Клисура, долина којом се пробија Свињарски по-

ток, чесма.
Илинска река, река која тече од Илина и улива се у Арнауту код села 

Бољевца.
Илински извор, извор у Клисури који даје воду Свињарском потоку.
Илински мост, мост преко Илинске реке.
Илинско брдо, брдо под обрадивим земљиштем, источно од села.
Илинско врело, врело на западној ивици села, извориште Илинске 

реке.
Италијанско гробље, место где су сахрањени италијански заробљеници 

страдали у експлозији метана у руднику 1916. год.

Јаруга, трагови некадашње јаруге која је наводила воду на воденицу.
Јасење, шума и влажне ливаде.
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Језеро, бара поред пута за Бољевац.
Јеремијина воденица, бивша воденица и околно земљиште.

Казаниште, њиве, шума.
Каменак, шума, чесма.
Камењак, шума северозападно од села.
Кладенац, извор.
Клађе, шума.
Кленовица, шума и пашњаци јужно од села.
Кленовички поток, слаб поточић, притока Свињарског потока.
Клисура, в. Илинска клисура.
Код Дома, раван простор испред задружног дома.
Колибишки поток, притока Прекостенске реке.
Колибиште, шума југоисточно од села.
Копривак, место поред потока где густо и високо расту коприве.
Котар, в. Котарски поток.
Котарски поток / Котар, поток, лева притока Лудачког потока.
Котаре, шумовити комплекс.
Котинска бучина, шумовито брдо јужно од села.
Котинце, шума јужно од села.
Крекало, влажне ливаде и баруштине, нарочито у пролеће.
Кромпириште, бела земља испод шуме где се узгајао кромпир.
Кукуљаш, шумовито брдо источно од планине Ртањ. Ту је било инста-

лирано прво рударско окно угљеног рудника Ртањ.
Кулинске куће, обрадиво земљиште.

Ланац, махом гола планина са нешто шуме, јужно од села, и једно на-
пуштено рударско окно рудника Ртањ.

Лесковик, извор.
Ливађе, ливаде ниже села.
Лисичи поток, поточић.
Логориште, обрадиво поље северно од села.
Ломовита коса, шумовита коса између Тукинског потока и Сливон-

ског потока.
Ломовитски поток, притока Тукинског потока.
Лудачки поток, десна притока Змијанца.

Љубина њива, обрадиво земљиште.
Љубин браник, шума.

Марково равниште, њиве и ливаде.
Масна страна, долина и шума јужно од села, извориште Свињарског 

потока.
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Мацин трап, шума, напуштено рударско окно рудника Ртањ.
Мечковица, шума, пашњак.
Милканићев кладанац, извор.
Младеновчани, махала у којој живи истоимена породица.
Мртвичина, страна у присоју.

Настофљев топољар, тополова шумица.
Нерезина, њиве.
Нешинско гувно, пољана.
Нешинци, махала у којој живи истоимена породица.

Облози, поље, њиве.
Огњена Марија, дрвени крст око кога се окупљају у част ове свети-

тељке.
Општинско двориште, место на коме се налазила нека стара црква о 

којој данас нема трагова.
Орешак, неколико старих ораха у потоку.

Пајкина падина, њиве, ливаде.
Папрат, место испод шуме на којем густо расте папрат.
Пештерак, пећина за коју се верује да је у њој живео змај који је ноћу 

походио младе жене у Илину, около шума.
Пивнице, место на коме су се налазиле пивнице у Грабарским лојзима.
Пландишки поток, притока Лудачког потока.
Пландиште, њиве северно од села.
Пожаревац, њиве северно од села, место на коме се налази сеоско 

гробље.
Посни трап, пашњак и трње.
Пoтклисура, обрадиво земљиште, чесма, шума.
Поток, обрадиво земљиште на странама поточића.
Прелаз, газ, брод на Котарском потоку.
Присађе, некадашњи воћњак.
Провалија, стрма и каменита страна.
Прокопје, дрвени крст постављен у част овога свеца и околно земљи-

ште.
Пут за Добрујевац, пут преко Дела за село Добрујевац.
Пут за Мирово, лош пут за село Мирово који иде подножјем Гарванице.
Пут за Седлицу, лош и стрм пут за врх Седлице и даље за Гарваницу.
Пут за Сокобању, регионални пут Бољевац–Сокобања пролази кроз 

Илино.

Раван, њиве северно од села.
Равански поток, лева притока Лудачког потока.
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Радивојева колиба, колиба у пољу и околно земљиште.
Рајин кладанац, извор.
Ракљица, њиве и ливаде око места где се рачвају путеви.
Раскрсје, шума.
Рашинац, поток и превој на путу Бољевац–Сокобања, около пашњаци 

и ливаде.
Рупиште, брдо под шумом.

Савина колиба, колиба у пољу и околно земљиште.
Савина њива, обрадиво земљиште.
Саставце, обрадиво земљиште.
Свети Илија, сеоска слава.
Свињарје, обрадиво земљиште и шума.
Свињарски кладанац, извор.
Свињарски поток, поток који иде од Масне стране ка Добрујевцу, лева 

притока Прекостенске реке. Овде се у турско доба налазило село Свињар, 
које је 1560. године било у тимару спахије Мустафе, сина Туралијевог, коме 
је плаћало 2.321 акчу пореза, после је ишчезло (Лукач, Видин 126, 215).

Седлица, купасто брдо под шумом, на врху голо, јужно од села.
Селишки поток, поток.
Селиште, њиве.
Селски поток, притока Котарског потока.
Сливонски поток, поток, притока Прекостенске реке.
Смиљево, шума источно од Свињарског потока.
Снежанина кућа, сеоска кућа која се издаје туристима.
Стругара, сеоска пилана.

Томићева колиба, бивша колиба у пољу и околно земљиште.
Тројца, сеоска заветина која се одржава у центру села код дрвеног 

крста.
Тугина воденица, некадашња воденица и околно земљиште.
Тукинска коса, шумовита коса југоисточно од села.
Тукински поток, притока Прекостенске реке.
Турске њиве, обрадиво земљиште.

Угаљ, једно рударско окно угљеног рудника Ртањ.

Цалићева бара, пољана са више извора, јужно од Илина.
Цвеличар, обрадиво земљиште.
Цвинци, махала у којој живи истоимена породица.
Центар, центар села.

Чукин вр, вис (651 m).
Чући камен, стена.
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Шиљати вр, вис (682 m) под шумом.
Школа, зграда четвороразредне основне школе.
Штури поток, поточић који пресушује.

ЈАБЛАНИЦА

Јабланица

Етник: Јабланчанин, Јабланчанка,
Ктетик: јабланички.

Јабланица се налази на седам километара ваздушне линије западно од 
Бољевца. Лежи на левој обали Црног Тимока, близу ушћа Радованске реке у 
њега. По задњем попису (2002.) у селу је било 167 домаћинстава, а живело је 
435 становника, просечне старости 53,4 година. Село је за последњих нешто 
више од пола века знатно опало. Године 1948. имало је 1.164 становника, 
1953. 1.161; 1961. 1.086; 1971. 900; 1981. 750; 1991. 541 и 2002, како је горе 
наведено, 435. Сељаци се баве земљорадњом и сточарством. Сматра се да се 
становништво населило из околине Сјенице. Јабланица се први пут спомиње 
у турском попису од 1455. године када је имала 14 домаћинстава. У попису 
од 1466. године има 26 породица. Спомиње се и село Јаблановик, које је мог-
ло бити заселак Јабланице. У попису из 1586. године постоје две Јабланице, 
Горња и Доња. Горња Јабланица је била мање село, имала је 6 кућа, Доња 
Јабланица је имала 13 домова. Становници су Срби православне вере, баве 
се земљорадњом и сточарством. Суседна села су: Криви Вир, Луково, Миро-
во, Мали Извор, Боговина и на северу, мањим делом, територија општине 
Параћин.

Ајдучки кладенац, шума, пашњаци, вртаче.
Ајдучки луг, шума.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Јабланици.

Бабин пад, в. Бабља пад.
Бабина бара, бара.
Бабишка падина, поток, шума, ливаде.
Бабља пад / Бабља падина / Бабин пад, шумовита коса нагнута према 

југоистоку. Ту су Турци, према предању, посекли бабу која им је показала 
како да освоје Латински град на Великом Градишту.

Бабља падина, в. Бабља пад.
Бабљи извор, извор у Бабљој падини.
Бабљи поток, бујичав поток који иде из Бабље падине, горњи ток 

Ђурђевског потока.
Бајчина чука, брдо, шума.
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Бариловска мала, сеоска махала.
Бацкина воденица, воденица и околно земљиште.
Бачијиште, место где су се раније налазиле бачије.
Бездан, кречњачка јама, горе у планини.
Беле воде, извор, поток, ливаде, шума, сточарски крај, сeверозападно 

од села, десно од Радованске реке.
Белешевац, голо брдо, пашњак.
Беловодски вр, вис (927 m), ливаде, пашњак, шума, северно од Белих 

вода.
Бигривац, поток.
Било, шума и пашњаци. Овде је постојало римско утврђење.
Богданов поток, лева саставница Радованске реке.
Бојанова земља, имање око Бојанове појате у Радованској реци.
Бојанова појата, појата у Радованској реци.
Бојановац, извор.
Боркова воденица, воденица и околно земљиште.
Бранетова колиба, колиба и околно земљиште.
Бранкова бара, бара.
Брдски пут, пут који води горе у планину.
Брезовица, 1. зараван, највећа ливада у источној Србији, пашњаци; 

средином тече река Брезовица, около шума; 2. река која извире у Брезовици.
Брест, усамљени брест на ливади.
Брестова бара, бара.
Буљески кладенац, извор и поточић у левом сливу Радованске реке.
Буљински чукар, вис, пашњаци, шума.
Бургина бара, извори.
Бурса, в. Бурша.
Бурсанска чесма, в. Буршанска чесма.
Бурсански поток, в. Буршански поток.
Бурсанско градиште, остаци неких зидина.
Бурша / Бурса, извори, ливаде, њиве и шума, западно од села.
Буршанска чесма, чесма.
Буршанске колибе, колибе и торови на пољу Бурши.
Буршански извори, извори из којих настаје Буршански поток.
Буршански поток, поток, лева притока Црног Тимока; шумовит пла-

нински комплекс пун вртача.
Бучина, шума.

Вадика бара, бара.
Валодер, место где понире Понорска река или Рача.
Ваљарска воденица, воденица и околно земљиште.
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Ваљарска падина, пашњаци, шума.
Вејска река, десна притока Ваља Ђемижлока.
Велика Брезовица, зараван, ливаде, пашњаци, шума, шумска кућа.
Велике рудине, пашњаци, ливаде, шума.
Велики вр, вис (739 m), шума, вртаче.
Велики Здравчи вр, вис, шума.
Велики осмак, шума.
Велико Градиште, 1. вис (673 m) под шумом западно од села; 2. шума, 

вртаче на левој страни Радованске реке. Овде су констатовани остаци рим-
ског града, који је познат као Латински град.

Видовдан, сеоска заветина.
Војинова падина, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци.
Војиновска мала, махала.
Врана бара, бара, мочварно земљиште.
Врањи луг, равно земљиште.
Врело, 1. полуобличасто засведена пећина из које наново извире Радо-

ванска река; 2. кратак поточић, десна притока Радованске реке.
Врело Грозничевац, в. Грозничевац.
Врело Радованске реке, в. Врело (1).
Врелска коса, шумовит хрбат на левој страни Радованске реке.
Врелска падина, шума на левој страни Радованске реке.
Врелски поток, лева притока Радованске реке.
Врсак, њиве, ливаде и шума, близу ушћа Радованске реке у Тимок.
Врхчић, шума, пашњак.

Гајине млаке, велика вртача у коју пониру два потока, около букова 
шума.

Глишина чесма, чесма коју је у средини села подигао један Пироћанац 
у спомен своме оцу Глиши Пауновићу, зидару из Црвене Јабуке код Пирота.

Говедарски вис, ливаде и шума у левом сливу Радованске реке.
Горња река, река у планини.
Горње поље, коса под обрадивим земљиштем и шумама са неколико 

појата, северно од села.
Горњи Тимок, њиве поред реке Тимока, више села.
Горун, вис (378 m) под шумом и обрадивим земљиштем на десној оба-

ли Црног Тимока.
Горуниш, шумовито брдо на левој обали Радованске реке.
Горунишки потоци, више потока који се сливају у један, десну при-

току Рујишког потока.
Горуње, вис (392 m) под шумом северно од Ртња.
Грабов вр, шума, пашњак.
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Грабовац, махала.
Грабовачка чесма, чесма.
Градишка коса, шумовита коса на левој обали Радованске реке.
Градишки поток, лева притока Радованске реке.
Градиште, шума, вртаче; према с. Кривом Виру.
Грапчина, грабова шума и вртаче западно од села.
Градине, баште поред Тимока.
Грозничевац, врело и предео око ушћа Радованске реке у Црни Тимок.
Густо блато, блатњаво земљиште поред реке.
Гушћар, густиш ситног растиња са пропланцима пашњака.

Дебеле греде, густа шума у планини.
Деда Николина колиба, колиба и околно земљиште.
Дедин брв, брвно преко речице.
Доња Грапчина, грабова шума.
Доња река, река.
Доње поље, коса под њивама и шумама, северно од села.
Доњепољски поток, бујичав поток, горњи ток Манастирског потока.
Доњи крај, сеоска махала.
Дубока бара, бара, мочварно земљиште.
Дубрава, обрадиво земљиште, шума.
Дуга пољана, обрадиво земљиште, пашњак.
Дугачка бара, бара, вододржно земљиште.
Дуњар, ред дуња поред пута за село Јабланицу из правца Мирова.

Ђорђевски кладенац, извор.
Ђорђевски поток, лева притока Манастирског потока.
Ђулан, вис (863 m) под шумом у левом сливу Радованске реке.
Ђулански осојак, шума.
Ђулански поток, лева притока Радованске реке, у ствари понире при 

ниском водостају.
Ђулумски поток, поток.
Ђурђевски поток, лева саставница Манастирског потока.

Жида, река, десна притока Радованске реке.
Жљебура, кањон на (Рајчој) Радованској реци.

Закићка воденица, воденица и околно земљиште.
Збег пољана, ливаде, пашњаци, вртаче, шума.
Здравков вр, вис (923 m) под шумом на левој страни Радованске реке.
Здравска бара, бара, мочварно земљиште.
Здравчи вр, вис (951 m), на странама шума, на врху голет.

Ива бара, бара, мочварно земљиште.
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Ивица, место са кога су Турци топовима тукли Латински град прили-
ком освајања тврђаве.

Игралиште, фудбалско игралиште месног клуба Полет.
Илијин вр, вис (1.038 m), шума.

Јабланица, село у општини Бољевац.
Јабланичке појате, неколико појата на левој обали Радованске реке.
Јанкова бара, шума, ливаде и вртаче.
Јасике, ред јасика поред Тимока.
Јерска падина, шума, вртаче.
Јованова колиба, колиба, тор и околно земљиште.

Казани, извори, потоци, ливаде, шума.
Кисаљкова бара, бара, мочварно земљиште.
Китанов поток, лева притока Радованске реке.
Кладенчина, извор.
Кладенчина улица, махала.
Кленцуш, речица, десна притока Вејске реке.
Клење, ретка шума.
Клисура, каменит предео на Радованској реци.
Коловрат, поток, лева притока Црног Тимока.
Коњска падина / Коњски пад, шумовита коса са вртачама.
Коњски пад, в. Коњска падина.
Копривно брдо, шума, пашњак.
Кореја, сеоска махала.
Корушка чесма, чесма.
Косе, шумовито брдо на левој страни Радованске реке.
Космати вр, вис (803 m) под шумом.
Косте, ливаде, шума.
Крајни поток, в. Скрајња река.
Кремениште, каменито земљиште.
Крепичевац, в. Манастир Крепичевац.
Кривајнички поток, лева притока Средње реке.
Кривовирска падина, шума, вртаче, према с. Кривом Виру.
Крњеница, њиве, шума.
Кропочево, в. Крепичевац.
Крст на крсту, уз крст Светлишта на Градишкој коси привезан је још 

један дрвени крст у који је утиснут и један метални.
Крушар, брдо, шума, вртаче, западно од села.
Крушков вр, купаст врх под шумом, западно од села.
Кукова пољана, раније обрадиво земљиште, сада пашњаци.
Кулајна, брдо, шума.
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Куси поток, пашњаци, ливаде, шума.

Ладански део, брдо (743 m), шума и пашњаци северно од села.
Ладански дол, поток.
Лазаревска падина, њиве, ливаде, шума.
Лазине, извори, ливаде, њиве, шума. Овде су констатовани остаци 

римског утврђења.
Ларгин поток, десна притока Радованске реке.
Латински град, остаци римског града на Великом Градишту. Код М. Ђ. 

Милићевића постоји леп опис остатака тога града и прича како је он освојен 
и уништен од стране Турака. Наиме, пошто су га дуго опседали и тукли, а 
нису га могли освојити ухвате неку бабу која им под мукама показа како да 
најлакше град заузму, при чему су они тукући га топовима са Селине то уб-
рзо и постигли, а баби су за услугу одсекли главу, па се касније место где се 
то догодило прозвало Бабља пад (Милићевић, Кнежевина 2, 880–881).

Лесковац, њиве, шума ниже пута Зајечар–Параћин.
Лесковачки поток, поток, десна приток Мироштице.
Липов вр, купаст врх (821 m) под шумом, западно од села.
Лобода, њиве, шума.
Лободар, брдо, њиве, шума на левој обали Мироштице.
Лом бара, бара, мочварно земљиште.
Ломчић, пашњаци, шуме, вртаче.

Макрешак, подручје око потока Макриша.
Макриш, поток, лева притока Радованске реке, шума.
Мала бара, бара, мочварно земљиште.
Мали вр, купасти врх (719 m), шума, вртаче.
Мали Здравчи вр, бочни врх на Здравчевом врху.
Мали Осмак, брдо под шумом и ливадама, западно од села.
Мали пад, брдо, шума, вртаче и пашњак, западно од села.
Манастир Крепичевац, више села Јабланице у једном потоку, који се 

данас назива Манастирски поток, налази се црква манастира Крепичевца, 
посвећена Успенију Пресвете Богородице. Из натписа произилази да ју је 
почетком XVI века саградио извесни Георгије, син Јонов, са супругом Зором 
и сином Манојлом, али је, с обзиром на турски закон о забрани подизања 
нових цркава, вероватно подигнута на старијем црквишту. Зидана је од каме-
на и омалтерисана. Њено фреско-сликарство се убраја у значајне споменике 
наше културе. На западној фасади се налазе остаци фресака, што указује 
да је црква била живописана и са спољашње стране. Манастир се први пут 
јавља у турском попису из 1560. год. када је лежао на царском хасу са обаве-
зом од 180 акчи (Лукач, Видин 106). Пописом од 1568. године спомињу се че-
тири духовника: монах Пахомије, Јанићије – калуђер, поп Аврам и Пахомије 
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дијак (Лукач, Црна река 65). Манастир је више пута обнављан. У XVIII веку 
обнавио га је кнез Голуб из Јабланице. Почетком XIX века Хајдук Вељко 
поставио је за манастирског старешину јеромонаха Акакија из Свете Горе. 
Крепичевац је после запустео. Касније је неколико година служио као жен-
ски манастир. Данас опет тамо нема никога.

Манастирски вр, шумовити вис више Манастира Крепичевца.
Манастирски поток, поток који протиче поред Манастира Крепичев-

ца, десна притока Радованске реке.
Марјанова воденица, в. Чича Марјанова воденица.
Марков кладанац, извор и поточић, десна притока Мировштице.
Мацин поток, десна притока Брезовице.
Медвеђи поток, лева притока Радованске реке.
Месна заједница, канцеларија месне заједнице Јабланица у згради 

некадашње општине.
Месна канцеларија, месна канцеларија у згради некадашње општине 

у Јабланици.
Мечја бара, вртаче, шума.
Миленови стогови, ливада.
Миливојева колиба, колиба, тор и околно земљиште.
Мирица, пољско-шумски пролаз.
Мировска река / Мировштица / Мироштица, река названа по селу Ми-

рову у коме јој је извориште, десна притока Црног Тимока.
Мировштица, в. Мировска река.
Мироштица, в. Мировска река.
Мишкин вр, шума.
Мостабаша, извор, њиве, ливаде, шума на левој обали Радованске 

реке, близу Пећуре.
Мужиначка бара, бара, влажно земљиште.
Мустабаша, в. Мостабаша.

Накршак, каменито земљиште, пашњак.

Обла / Обло брдо, брдо (656 m) полулоптастог облика у северном под-
ножју Ртња.

Обло брдо, в. Обла.
Облози, коса под њивама и ливадама, западно од села.
Оградна бара, бара, мочварно земљиште.
Оманиш, 1. поток, десна притока Радованске реке; 2. шумовит ком-

плекс на десној страни (Рајче) Радованске реке.
Општина, зграда некадашње општине јабланичке, стара и оронула.
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Осмак, 1. осам извора на једном месту, јак, а кратак поток, вештачки 
рибњак једно време, у северном подножју Обле; 2. издужено узвишење под 
шумом и вртачама; 3. брдо (648 m), камен, пашњак.

Основна школа, зграда четвороразредне основне школе која се води 
као културно добро Бољевца.

Остриковац, шумовити вис (465 m), вртаче, више села Јабланице.
Остриковачки извор, извор чија вода убрзо понире.

Павлова бара, шуме и вртаче.
Пањеви, труле греде у потоку.
Петрова чука, шума, пашњак.
Петровска бара, бара, мочварно земљиште.
Петровска падина, обрадиво земљиште, ливаде, шума.
Пећура, пећина у коју понире Радованска река.
Пландиште, утрина, пашњак и велики храст.
Плопи, пашњаци, шума.
Плочице, каменито земљиште.
Појата Боже Миливојевића, имала је одређену улогу у ослободилач-

ком рату.
Појата Тине Живановића, имала је одређену улогу у ослободилачком 

рату.
Појење, зараван, ливаде, шума.
Појењска река, речица, тече на исток, десна притока Вејске реке.
Покојиште, брдо, њиве и шума на десној обали Радованске реке.
Полом, горњи ток Тајског потока.
Полумбар, брдо, шума и вртаче на левој страни Радованске реке.
Поље, обрадиво земљиште.
Понор / Понорска река, поток, шума, вртаче, на левој страни Радован-

ске реке.
Понорска река, в. Рача.
Порумба, шумовито брдо.
Постаја, железничка постаја за село Јабланицу на бив. прузи Зајечар–

Параћин.
Превалац, шума, пашњак.
Преданов поток, лева притока Радованске реке.
Преслеш, вис, поток, шума и ливаде у левом сливу Радованске реке.
Преслешки поток, лева притока Ђуланског потока.
Пролаз, брдо под шумама и вртачама јужно од Стења.
Просипани камен, шумовита долина стрмих страна.
Пут за Буршу, сеоски пут преко Осмака за Буршу.
Пут за Луково, леп асфалтни пут од Јабланице за село Луково.
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Пут за Мали Извор, лош сеоски пут за село Мали Извор.
Пут уз Реку, макадамски пут уз Радованску реку.
Пчелињак, ливаде, пашњаци, шума.

Равна бучина, шума.
Равниште, коса под шумама и ливадама благо, са запада, нагнута пре-

ма селу Јабланици.
Раденкова колиба, колиба, тор и околно земљиште.
Радованска река, лева притока Црног Тимока, извире из једне пећине, 

по други пут, јер у ствари постаје од реке Жиде која, горе, претходно понире.
Рајча река, друго име за горњи ток Радованске реке.
Ракићева колиба, колиба, торови и околно земљиште.
Распад / Распади, шума, вртаче.
Распади, в. Распад.
Рача / Понорска река, поток.
Рашинска падина, шума, ливаде.
Река, Радованска река и обрадиво земљиште око њеног тока.
Репушар, шума.
Репушарска коса, шумовита коса на десној обали Радованске реке.
Репушарска река / Репушарски поток, десна притока Радованске реке.
Репушарски поток, в. Репушарска река.
Речански кладанац, извор.
Речански поток, поток.
Речни крај, сеоска махала.
Руденице, ливаде у равници на ушћу река Мироштице у Црни Тимок.
Руденичка падина, пашњаци.
Рудина, стрма, шумовита коса на левој обали Радованске реке.
Рудине, блага коса под ливадама и шумама.
Рујак, њиве према Бољевцу.
Рујишки поток, поток, лева притока Радованске реке.

Саски део / Шашки део, брдо под њивама и шумама, на левим обалама 
Црног Тимока и реке Врела. Ту се у средњем веку налазило село Сас(и), које 
турски попис из 1455. спомиње као село Саслар (Лукач, Видин 68), односно 
као село Саси (Лукач, Црна река 26), а попис из 1560. као село Сас (Лукач, 
Видин 105, 133). Село је потом нестало.

Свети Макавеј, место на раскршћу путева Зајечар–Параћин и 
Сокобања–Јабланица на коме су се до пре пола века налазили остаци цркве 
Св. Макавеја, уништени приликом изградње новог пут Зајечар–Параћин. Ту 
се народ од памтивека окупља 14. августа, првог дана Великогоспојинског 
поста. Неки рачунају да ће се подићи нова црква.
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Светилиште на Градишкој коси, двоструки дрвени крст подупрт ци-
глама и ћерамидом.

Селина, пашњаци, вртаче, шума.
Селинска воденица, воденица и околно земљиште.
Сење, њиве, ливаде.
Сиња бара, бара, мочварно земљиште.
Ситан шумак, кржљава шума у пределу Грапчине.
Скрајња коса, шумовита коса.
Скрајња река, речица, лева притока Радованске реке.
Слана бара, бара, мочварно земљиште.
Смрдански вр, вис под шумама, ливадама и вртачама.
Смрдански извор, извор подно Смрданског врха.
Соколовац, брдо, шума.
Солило, брдо.
Спомен чесма, чесма у селу.
Средња река, речица, саставница Скрајње реке, извире у Курматури.
Станојлова бара, бара.
Станчелов поток, десна притока Средње реке.
Старчев поток, лева притока Радованске реке.
Старчева падина, шумовита коса на левој обали Радованске реке.
Стење, стрма коса под шумом и бујном пашом на десној обали Радо-

ванске реке.
Стојановска падина, шума.
Стојков вр, купаст врх под шумом сз. од села.
Сточић, шумовити вис купастог облика на десној обали Радованске 

реке.
Стража, шумовит вис на левој страни Радованске реке.
Страњски брег, шума.
Стриковац, брдо, шума изнад села Јабланице.
Сува река, лева притока Црног Тимока.

Тајски поток, поток, десна притока Брезовице.
Тимок, река Црни Тимок и обрадиво земљиште око ње.
Тодорова падина, поток, шума.
Топлик, извор, обрадиво земљиште.
Торлачки поток, поток.
Торовиште, пашњаци, шума, ливаде.
Точак, брдо под њивама, ливадама и шумарцима, јужно од села.
Трапове, коса под њивама и шумама.
Трештена падина, пашњаци, шума.
Три падине, потоци у сливу Радованске реке.
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Трифунова колиба, колиба, тор и околно земљиште.
Трњеница, шума, ливаде.
Трска, в. Тршка.
Труле греде, шума у Јужном Кучају.
Тршевина, пашњак, шума.
Тршка, шума.
Турина падина, шумовита удолина.

Ћелијац / Целијец, поток, ливаде, њиве.

Ушће Радованске реке, ушће Радованске реке у Црни Тимок.

Царовац, в. Церовац.
Целијец, в. Ћелијац.
Церовац / Царовац, извор, поток, њиве и шумарци, северно од села.
Церовачки кладанац, извор.
Церовачки поток, поток који понире.
Цонићева воденица, воденица и околно земљиште.
Цонићка мала, сеоска махала.
Цонићка падина, обрадиво земљиште, шума.
Црвена бара, бара.

Чича-Марјанова воденица, воденица на Радованској реци.

Шашки део, в. Саски део.
Шумање, коса под њивама, ливадама и шумама на левој обали Радо-

ванске реке.
Шумер, шума.

KРИВЕЉ

Кривељ // Criveľ

Етник: Кривељан, Кривељанка // Criveľan, Criveľană.
Ктетик: кривељски // criveľeńesc ?

Кривељ је село у борској општини. Лежи на Кривељској реци, неколи-
ко километара северно од Бора. Кривељ се не спомиње изричито у турским 
пописима из XV и XVI века али се 1560. године наводе села Царева Сена (8 
кућа), које је у ствари данашња кривељска махала Царево Село и Бањица (10 
кућа), такође данас једна од кривељских махала. Кривељ је био велико село 
и једно време је важио за варошицу. Према попису из 2002. године у селу је 
у 469 домаћинстава живело 1.316 становника просечне старости 47,3 године. 
Број становника је у опадању. За последњих нешто више од пола века кре-
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тао се овако: године 1948. 2.856 становника, 1953. 2.741; 1961. 2.858; 1971. 
3.137; 1981. 2.026; 1991. 1.586 и 2002. 1316. Суседна места су: Бор, Слатина, 
Оштрељ, Бучје, Горњане, Влаоле, Жагубица. Мештани се баве земљорадњом 
и сточарством. Знатан број је радио у борским рудницима бакра, а поготову 
откако је отворен рудник Велики Кривељ. Има основну школу која је почела 
са радом 1858. године и до 1952. радила као четвороразредна школа када је 
прерасла у осмогодишњу. Данас има модерну и велику школску зграду (1510 
м2) и фискултурну салу (907 m2). Име Ђуре Јакшића понела је 1955. године. 
Постоји и четвороразредна основна школа у засеоку Мали Кривељ. Она је 
почела са радом 1932. године. Кривељска црква Свете Тројице подигнута је 
1889. године.

A lu Adam, део села у коме живи претежно породица Адамовића.
А lu Balan, део села у коме живи претежно породица Балановића.
А lu Barbu, део села у коме живи претежно породица Барбуловића.
A lu Baśilа, део села у коме живи претежно породица Бачиловића.
A lu Bogdan, део села у коме живи претежно породица Богдановића.
A lu Buzăì, део села у коме живи претежно породица Бузејића.
А lu Dragul, део села у коме живи претежно породица Драгуловића.
A lu Dulcan, део села у коме живи претежно породица Дулкановића.
A lu Iancuţа, део села у коме живи претежно породица Јанкуцића.
A lu Lapadat, део села у коме живи претежно породица Лападатовића.
A lu Luśan, део села у коме живи претежно породица Лучановића.
A lu Maćeì, део села у коме живи претежно породица Матејића.
Ai lu Firan, део села у коме живи претежно породица Фирановића.
Avramuońi, део села у коме живи претежно породица Аврамовића.
Алпи источне Србије, популарни назив за источну, кршевиту, страну 

Великог крша.
Aluńecuş, мочварно земљиште које клизи.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бора у Кривељу.
Антонијев кладенац, извор на Црном врху.
Антонијеви извори, в. Антонијев кладенац.
Антонов кладенац, извор.
Afi niţa Lungă, пашњак, трње.

Бабин камен, стена у планини.
Balaśońa, речица, притока Божине реке.
Balta Verđe, мочварно земљиште.
Băltina Mică, баруштина.
Бањица, 1. поток, лева притока Кривељске реке, обрадиво земљиште, 

пашњак; 2. махала; 3. поток, лева притока Кривељске реке, ниже с. Кривеља.
Бара / Баре, 1. обрадиво земљиште; 2. заселак.
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Баре, в. Бара.
Бели извори, крашко врело на Малом кршу.
Berbeś, стрмо брдо, урвине и нешто шуме.
Бери чука, вис, пашњаци.
Бивоље стене, вис на Чока налти.
Бигар, 1. део западне стране Великог крша; 2. пашњак, шума, заселак; 

3. поток, десна притока Дељбоке; 4. поток, притока Церовог потока.
Божина река, поток, десна притока Липе, около шума.
Борак, брдо, шума.
Борско поље, место под некадашњим виноградима (у доба старе лозе).
Botu Cîrşi, пашњак, шума.
Boćilońi, део села у коме живи породица Боћиловићa.
Брезовик бара, заселак, шума.
Брезоник, насеље Кривеља које је сада постало насеље града Бора.
Брестовачка ливада, ливада на Црном врху.
Buvńiţă, обрадиво земљиште.
Будин поток, десна притока Кривељске реке.
Bulută, пашњак, ливада.
Bumńiţă, место испод Бањице где је била турска воденица.
Бунар, махала Великог Кривеља.
Bufońi, део села у коме живи породица Буфановића.
Бучанска кулмеа, брдо (727 m), пашњак, ливаде; у подножју шума.

Vadu Stančuluì, 1. канал за воденицу; 2. газ на Црвеној реци.
Vaľa Dosuluì, поток.
Vaľa Iľińişuluì, дубодолина обрасла шумом, на сз. крају атара.
Vaľa lu Ţariţă, саставница Церове реке.
Vaľa Marìe, 1. Кривељска река, десна притока Беле реке; 2. равница по-

ред Кривељске реке; 3. заселак, ниже села; 4. шумовито брдо на десној обали 
Кривељске реке, више села; 5. поток, притока Ogaşu Lomaţi.

Vaľa Mîndră, поток, ливаде, шумарци.
Vaľa Stanculuì, шума, пашњак.
Vaľa Strîmbă, кривудава речица, притока Сакаштице.
Vaľa Strîńac, поток, десна притока Божине реке.
Vaľa Şoni, поток, ливаде, њиве, шума.
Varńiţă, кречњачки терен и кречане на Великом кршу.
Варош Кривељ, обрадиво земљиште.
Велика Сакаштица, река, лева саставница Кривељске реке.
Велике тилве, шумовито брдо западно од села са висовима од 699 и 

786 m.
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Велики Кривељ, 1. центар села Кривеља; 2. обрадиво земљиште, 
пашњак, шума; 3. рудник бакра отворен 1983. године; 4. флотацијско језеро.

Велики крш, издужена стеновита планина, скоро, меридијалног прав-
ца. На западној страни у средњим и нижим пределима шума и пашњаци. Ис-
точна страна стеновита окомита и дубоко избраздана. Гребен го, тестерасто 
назубљен, са зупцима – висовимa од 681, 1.093, 1.148, 1.068, 1.084, 1.083, 
1.066, 841, 852 и 846 m.

Велики Кургол, брдо, шума, пашњаци.
Велики мост, мост на железничкој прузи изнад села.
Велики рт, стрмо брдо под пашњацима.
Велики Стрњак, ливаде, пашњак, брдовито земљиште, појате, запад-

но од В. крша.
Вила Адамовић, вила из 1924. год. која се налази између планина Сто-

ла и Великог крша.
Villa rustica, в. Rustică.
Vîrfu Căpriìoare, стеновити вис.
Vîrfu Đaluluì, брдо, пашњаци, шума.
Vîrfu Marìe, шумовити вис.
Vîrfu Scoruşuluì, пашњак.
Vîrfu Spinuluì, трње, трњак.
Vîrşeţ, место на коме се налази сеоско гробље.
Владина ливада, брдо, ливаде, шума.
Vlaşìađe, обрадиво земљиште; заселак; шума на десној обали Кри вељ-

ске реке.
Врата, превој на северном крају Великог крша.
Vraţ, шума, пашњак.
Врач, крајња северна тачка планине Великог крша.
Vrgole, шума.
Vrteţ, равна височина у луку Малог Визака, пашњак, вртаче, спорадич-

но шума.

Гарван, вис на Великом кршу.
Gaura śе Cîntă, „Јама која пева“, бeздан на падини Великог крша.
Gaura fîn dă Fund, крашка јама.
Главица, купасто брдо (923 m) под шумом.
Glob, купасто, шумовито брдо (745 m), у подножју обрадиво земљиште, 

пашњак; заселак.
Glonţu Roş, брдо, пашњак, у подножју шума.
Голубовића виногради, виногради, некадашњи.
Горњанска страна, источна страна Великог крша, према селу Горњану.
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Гробља. У селу постоје два гробља. У једном се сахрањују само поро-
дице које славе Св. Јована, а у другом све остале породице.

Gruìońi, део села у коме живи претежно породица Грујића.
Gujogli, поток, притока Кривељске реке.
Gurgole, пашњаци, шума у подножју Великог Крша.

Дељбока, веома стрма западна коса Великог Крша, под шумом.
Дивљака, дивља крушка, оскоруша, на једном пашњаку.
Длбока, 1. поток, лева притока Ваља Лутарице; 2. заселак; 3. шума.
Dosu al Marìe, шума, урвине.
Дренова, в. Дреново.
Дреново, 1. ливаде, пашњак, шума; 2. заселак.
Dumitri, поток, притока реке Липе.

Đal Pìarului, пашњак, крушар.
Đalu al Marìe, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Đalu Cornuluì, дреново шибље, дрењар.
Ђорђеви извори, извори који дају воду Кривељској реци.
Ђорђо поток, притока Кривељске реке.

Еколошка брана, брана која има задатак да спречи свако изливање 
отпадних вода са рудника бакра Церово у Кривељску реку. Пројектант, 
међутим, није довољно узео у обзир велико сливно подручје више бране и 
могућност наглог топљења великог снега, те се брана једном приликом пре-
лила и тако пропустила загађену воду у Кривељску реку.

Ждрело, узак камени теснац кроз који се пробија поток.
Железничка станица Кривељски поток, ж. станица на прузи Бор–Мај-

данпек.
Железничка станица Мали Кривељ, ж. станица на прузи Бор–Мај-

данпек.
Железничка станица Церово, ж. станица на прузи Бор–Мајданпек.
Живковића виногради, виногради и бивши виногради.
Живковића појате, појате и околно земљиште.

Jirađă, поље.
Jurcońi, део села у коме живи породица Журкића.
Zaìkeşće, део села у коме живи породица Зајкесковића.
Збег, брдо, пашњаци, ливаде.
Златица / Златарица, потес.
Златарица, в. Златица.

Извор Липе, извор реке Липе.
Извор Црвене, извор Црвене реке.
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Izvoru Băńicî, извор Бањице.
Илијев поток, лева притока реке Липе.
Испод Тилве, пашњаци.

Јазбина, шумовита планина.
Јанкова чока, шума, пашњак.
Iancuľeşći, део села у коме живи породица Јанковића.
Iancuţî, поток, десна притока Кривељске реке.
Јасенак, обрадиво земљиште и шумарци.
Iovańilor, кршевито и шумовито брдо.

Carabaşońi, део села у коме живи породица Карабашевића.
Căvasală, кршевито и стрмо брдо (602 m), горе голо, шума у подножју.
Cîmpu al Lung, поље, шума.
Cîmpu Băńiţî, обрадиво земљиште.
Cîmpu lu Ianoş, обрадиво земљиште.
Cîmpu Sátuluì, њиве, пашњак.
Кириџијски поток, притока Кривељске реке.
Cľanţu, место на коме је пронађена преисторијска глеђосана керамика.
Cľanţu Marìe, кршевита клисура.
Clocoćiş, обрадиво земљиште.
Cloсu Plopi, обрадивo земљиште.
Кљун, издужено стеновито брдо.
Код букве, усамљено дрво на пропланку.
Козарник, ситна шума и пашњаци.
Cocaț, брдо, пашњак, шума.
Колектор, тунел који води воду Кривељске реке кроз један стеновити 

тунел и испод Јаловишног језера, за који неки држе да неће моћи да прими 
сву воду за време бујица, и да ће доћи до еколошког инцидента.

Колектор Кривељске реке, в. Колектор.
Corcană, река, лева притока Кривељске реке.
Cormaroş, брдо (541 m), урвине, шума.
Corńet, брдо (636 m) на врху голо у подножју шума и обрадиво 

земљиште.
Corńetu al Marìe, брдо (655 m), шума, пашњак.
Corńetu lu Marìan, пашњак, шума.
Corugă, шума.
Cosońi, део села у коме живи породица Ћосића.
Cracu al Lang, шума, пашњак.
Cracu Biĝeńilor, шума, пашњак.
Cracu Bugaresc, 1. брдо у међуречју Кривељске реке и Церове реке, 

обрадиво земљиште, пашњак; 2. заселак.
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Cracu Calafir / Сalofi r, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Cracu Kiriĝiìesc, поље, шума.
Cracu Cruşi, шума.
Cracu cu Ápă, пашњаци, ливаде, шума.
Cracu cu Vizuriń, брдо под шумом између два потока, си. од села.
Cracu cu Lác, гребен.
Cracu la Śánţ, обрадиво земљиште.
Cracu Lát , брдо у међуречју два безимена потока који се сједињени 

уливају у Велику Сакаштицу, са леве стране.
Cracu lu Dragul, коcа.
 Cracu lu Iordan, место на коме је пронађена преисторијска глеђосана 

керамика.
Cracu lu Mateì, брдо (632 m), обрадиво земљиште, пашњак, појате, сз. 

од Малог Кривеља.
Cracu lu Petruńe, голо брдо, пашњаци.
Cracu Peşćeri, кршевито брдо.
Cracu Sanduluì, брдо (541 m), шума.
Cracu Saraśi, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Cracu Śereśi, брдо (427 m), шума, пашњак.
Cracu Strajă, брдо, пашњак, шума.
Cracu Subovaţ, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Cracu Suboţuluì, пашњак, шума, источно од Малог Кривеља.
Кривељ, село.
Кривељац, други назив за Кривељски мост.
Кривељска Бањица, извор и поток, притока Кривељске реке.
Кривељска река / Vaľa Mare, десна притока Беле реке.
Кривељски Камен, заселак.
Кривељски камен, 1. стеновито брдо одакле се узима камен за борску 

топионицу; 2. у подножју заселак.
Кривељски мост, железнички мост на прузи Бор–Мајданпек, висок 86 

м, а дуг скоро пола километра, који прелази изнад насеља те изазива стресне 
ситуације код тамошњег становништва и страх од могуће несреће.

Criveľuluì, в. Кривељски камен.
Crivina Marìe, велика окука на прузи Зајечар–Мајданпек.
Крманош поток, десна притока Кривељске реке.
Crovań, крашка јама.
Crocot, место на Великом кршу.
Крст, раскршће путева за Жагубицу и село Липу; заселак.
Крушар, пашњак.
Крушка, брдо.
Крш, заселак.
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Crşipolă, пашњак, шума.
Crşivar, кршевита планина.
Cu Nana, гребен на Кршу.
Cu Ruţu, шума, пашњаци.
Cuasta Iľiìa, брдо (416 m) југоисточно од села.
Culmìa, вис (508 m), углавном го, мада има нешто шуме и пашњака.
Culmìa Bulgar, пашњаци.
Culmìa Đaľu, пашњак, ливаде.
Culmìa Kiriĝască, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Culmìa lu Dulcan, шумовито брдо.
Culmìa lu Lupan, брдо, шума.
Culmìa Marìe, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци, шума, на северу 

сеоског атара.
Culmìa Oprì, брдо (512 m) под шумом.
Culmìa Pogarì, брдо, шума, пашњаци, на северу сеоског атара.
Купиново, обрадиво земљиште, шума, заселак.
Cur Golu, пашњак, шума, заселак.
Cur Gol Băńiţă, заселак.
Curmatura, западна, веома стрма коса Великог крша, под шумом.

La Poìeń, ливада.
La Țăpe, превој имеђу Стола и Великог крша.
La Şánţ, брдо (735 m), шума, пашњак, обрадиво земљиште, заселак. Ту 

се налазио шанац из Првог устанка.
Laba, удубљење у каменој плочи које подсећа на шапу неке дивље 

животиње.
Lazaranu, поток.
Laloş, шума.
Ливаде, ливаде, пашњаци, шума.
Липа, 1. река, лева притока Пека; 2. село, жагубичко.
Lipuţa, поток, лева притока реке Липе.
Ловачка викендица, в. Ловачка кућа.
Ловачка кућа, кућа ловачког друштва села Кривеља на једном врху 

Великих Тилви.
Lṷócu lu Bojidar, њива.
Lṷócu lu Dragi, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Dragişa, ораћа земља.
Lṷócu lu Draja, плодно земљиште.
Lṷócu lu Duşan, њива.
Lṷócu lu Iugoslav, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Costa, њива.
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Lṷócu lu Păun, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Slavco, њива.
Lṷócu lu Rakita, шума, еродирано земљиште.
Луково, заселак.
Лучановићи, махала у којој живи истоимена породица.
Ľivada Capre, ливада испод једног багрењара.

Мала Дељбока, веома стрма западна коса Великог крша, под шумом.
Мала Сакаштица, притока Кривељске реке.
Мала Црвена, речица, десна притока Црвене реке.
Мала Швајцарска, популарни назив за источну, кршевиту, страну Ве-

ликог Крша.
Мале тилве, брдо, пашњак, шума, западно од Великих тилви, заселак.
Мали Визак, кршевити венац јако у лук савијен, на северној падини 

шума.
Мали Кривељ, заселак села Кривеља.
Мали Кургол, брдо, шума, пашњаци.
Мали cтрњак, шума.
Malu Lupuluì, пашњак, трњак.
Маркова река, десна притока Црне реке.
Медеђи поток / Међеђи поток, десна притока Кривељске реке.
Meìască, шума.
Miìaì, брдо (791 m), шума, пашњаци.
Micuľeşći, део села у коме живи породица Микуловића.
Mṷára lu Gragu, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Ľuba a lu Bogdan, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Naum, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Străin, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Şerban, некадашња воденица и околно земљиште.
Могила, шумовито брдо купастог облика.
Moila / Moile / Moilo, брдо, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Moila Albeìi, пропланак на узвишењу.
Moila Mică, састајалиште ловаца пре почетка и након завршетка лова.
Munć-al Marìe, кршевита планина под пашњацима и под нешто шуме.
Musalońi, пашњак, шума; заселак.

Nalt, голо брдо.
Немачка стража, шума, пашњаци.
Ńicoară, поток.
Novacońi, део села у коме живи породица Новаковића.

Овнова чука, купаст вис под шумом и пашњацима.

– 219 –



428 Jакша Динић

Ogaşu al Rău, поток.
Ogaşu cu Anini, поток на чијим обалама расту јове.
Ogaşu Alunuluì, лесково шибље, лештак.
Ogaşu Bozuluì, поток на чијим обалама расте бурјан.
Ogaşu Bugareţî, десна притока Мале Сакаштице.
Оgaşu Bugari, притока Казановог потока.
Ogaşu Buzeì, десна притока Кривељске реке.
Ogaşu Dîlbośi, поток.
Ogaşu Dîlbocă, поток.
Оgaşu Covasală, притока Кривељске реке, која пресушује.
Ogaşu Calanfiri, поток.
Ogaşu Kiriđasc, притока Кривељске реке.
Ogaşu Crşiìorì, десна притока Љубoве реке, источно од Малог крша.
Ogaşu cu Cľanţu al Roşu, притока Велике Сакаштице.
Ogaşu cu Nuś, поток и врлетно брдо.
Ogaşu cu Plopì, поток.
Ogaşu cu Ulm, поток у коме има брестова.
Ogaşu cu Făźet, лева притока Кривељске реке.
Ogaşu cu Frasîn, притока Мале Сакаштице.
Ogaşu Curturìaźe, притока Божине реке.
Ogaşu Lomaţi, притока Церове реке.
Ogaşu lu Bălan, поток, ливаде, шума.
Ogaşu lu Brez, притока Кривељске реке.
Ogaşu lu Puiţu, притока Црвене реке.
Ogaşu lu Ćile, поток.
Ogaşu Mala Dîlbocă, притока Субовца.
Ogaşu Marìe, поток.
Ogaşu Mic, извор и кратак поточић.
Ogaşu Nuśilorì, поток у коме расту дивљи ораси.
Ogaşu Ogradeì, притока Бањице.
Ogaşu Oreţ, притока Церове реке.
Оgaşu Prițuluì, поток слива Кривељске реке.
Ogaşu Rakiţu, лева саставница реке Коркане.
Ogaşu Răśe, планински поток.
Ogaşu Salciìi, врбачић поред потока.
Ogaşu Sátuluì, притока Кривељске реке.
Ogasu Svińişće, притока Кривељске реке, која пресушује.
Ogaşu Scukiţă, притока Субовца.
Ogaşu Stanuluì, притока Кривељске реке.
Ogaşu Strîmt, уска долиница.
Ogaşu Urzicaruluì, притока Кривељске реке, која пресушује.
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Ogaşu Şućilă, поток.
Ograde, брдо, шума, пашњаци.
Ocna Arame Ţerovo, рудник бакра Церово.
Оcna Arameì, рудник бакра Велики Кривељ.
Omańe, голо брдо, пашњаци.
Oскоруша, ловиште на дивље свиње.
Otarìu Criveľuluì, атар села Кривеља.

Pădurìa Capre, шума више ливаде и пашњака.
Pădurìa Largă, узвишење под шумом.
Pađina Adîncă, поток, шума, пашњак.
Pađina Cuzugeşti, поток и шума.
Pađina Roşcă, обрадиво земљиште, појате и поток, притока Ујове.
Parasit, парасина, напуштено земљиште.
Patruţońi, део села у коме живи породица Патруцића.
Pauńeşći, део села у коме живи породица Пауновића.
Pe Đal, пашњаци, шума.
Petruţă, поток, притока Кривељске реке.
Piscu Pătruluì, каменити вис.
Piţuľeşći, део села у коме живи породица Пицуловића.
Pîslă, жбуње, шибље, ситна шума.
Pìatra a Ră, врлетно, стеновито брдо.
Pìatra Cós, камен, пашњак.
Pìatra Criveľuluì, стеновито брдо зв. и Кривељски камен в.
Pìatra Ńagră, вис под шумом и пашњацима.
Pìatra Roşă, камењар, пашњаци.
Pìatra Roşîìe, сасвим конусан каменит вис (744 m) са нешто шуме.
Pìatra Tăìată, 1. каменито земљиште, пашњак; 2. заселак.
Pìatrişagu, каменито земљиште, камењар.
Pľată, заселак.
Pogare, обрадиво земљиште.
Poìana cu Ľerdă, шума у изворишном току Црвене реке.
Poìana Tufeìi, трњак, шипраг.
Poìeńe, шуме.
Polom, шумовито брдо источно од села Липе, пашњак.
Ponor, понирући поток.
Popańi, део села у коме живи породица Попановића.
Поред реке, обрадиво земљиште поред Кривељске реке.
Поток са орасима, поток са самониклим орасима.
Prvuľeşći, део села у коме живи породица Првуловића.
Преко Кулма, обрадиво земљиште.
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Пујанац, извор чије воде одлазе у Кривељску реку.
Puşcońi, део села у коме живи породица Пушкића.
Пчелињи поток, поток на Кучајни.

Radovańi, део села у коме живи породица Радовановића.
Raduľeşći, део села у коме живи породица Радуљесковића.
Rakiìońi, део села у коме живи породица Ракијановића.
Rakită, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Римски бунар, на западним обронцима Кривељског камена откривен 

је бунар за који се сматра да је римски. У близини су нађени остаци неких 
грађевина за које се држи да су, такође, римске, а и једно, по свему судећи, 
позније гробље.

Rîu Marìe, в. Vaľa Marìe.
Rîu Otaruluì, река Липа као граница према жагубичкој територији.
Roşcońi, део села у коме живи породица Рошкановића.
Ртњак, пашњаци, шума, појате.
Ruđina Băńiţă, пашњак и нешто шуме.
Ruźine, пашњак.
Ruìina în Iederìa, рушевина зарасла у бршљан.
Rustică, остаци римске виле потпуно уништени у XX веку, приликом 

извођења рударских радова на руднику Велики Кривељ. Ту је нађена, између 
осталог, и фигура Дијане са јабуком.

Sacaşćiţă, 1. речица; 2. заселак.
Saľiśćă, обрадиво земљиште; заселак.
Săracă, 1. река, лева притока Кривељске реке; 2. заселак.
Сарака поток, одлагалиште рударске јаловине.
Сарачица, заселак.
Село, заселак.
Сеоско брдо, обрадиво земљиште, пашњак, шума; некада и виногради.
Спасовдан, сеоска заветина. Слави се на извору речице Бањице.
Sîrbuľ Potoc, притока Кривељске реке.
Sîrbuľeşći, део села у коме живи породица Србуловића.
Stadion, фудбалско игралиште месног клуба Кривељ.
Stán, шума.
Старо кривељско гробље, гробље са каменим споменицима типа 

„преслица“.
Stînca lu Traile, стена на пашњаку.
Străińeşći, део села у коме живи породица Страиновића.
Стрелник, вис (1.066 m) на В. кршу.
Стрњак, 1. пашњак, ситна шума, трње; 2. поток, притока Божине реке.
Subovaţ, 1. поток, лева притока Кривељске реке; 2. заселак.
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Suboţ, шума, пашњак.
Suboţ Potoc, притока Сакаштице.

Tisniţă, притока Црне реке.
Тîlvă, узвишење под шумом.
Tîlva Vezurin, каменито брдо.
Tîlva Corńetuluì, брдо под шумом.
Tîlva la Meì, купасто брдо (776 m) на врху голо, у подножју шума.
Tîlva Lapadat, шумовито брдо (666 m) источно од Малог Кривеља.
Tîlva Lespezile, каменито узвишење.
Tîlva lu Miìaì, обрадиво земљиште, шума.
Tîlva Marìe, њиве, пашњаци, шума.
Tîlva Mică, 1. пашњак, шума; 2. заселак.
Tîlva Naltă, пашњак, шума.
Tîlva Pasculuì, брдо (729 m), ливаде, шума, западно од Великог крша.
Tîlva Ţerovă, брдо са висовима од 679 и 683 m, обрадиво земљиште, 

шума и пашњак; северно од Малог Кривеља.
Tîlve, шума, пашњаци, појате.
Тоncă, купасто брдо (908 m) на врху голо, у подножју шума.
Трњане, пашњак, шума.
Truìońi, део села у коме живи претежно породица Трујића.

Uìovă, река, десна притока Кривељске реке, заселак.
Urzicare, поток, десна притока Кривељске реке.
Urzicarì, обрадиво земљиште јужно од села.

Faţa Marìe, обрадиво земљиште.
Faţa Meiască, шума.
Fîntîna Álbă, извор.
Fîntîna în Keìe, извор.
Fîntîna în Cîmpu Sátuluì, извор речице Бањице.
Fîntîna Coldariţă, извор.
Fîntîna la Botu Cîrşuluì, извор.
Fîntîna lu Firaľi, извор.
Fîntîna Moşuluì, извор.
Florań, багремова шума.
Франкољашка река, лева притока Божине реке.
Frasîn, брдо, шума, пашњаци, појате.
Fundoańe, шума, пашњаци, потоци.

Царевац, поток, десна притока Кривељске реке.
Царевo село, заселак. У турско време (1560) помиње се као село, под 

именом Царево сено.
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Царевоселски поток, десна саставница реке Коркане.
Ţăpe, планинска греда између Стола и Великог Крша; превој на путу 

Кривељ–Горњане.
Церова, речица, махала.
Церови, брдо, шума, пашњаци.
Церови поток, притока Кривељске реке.
Церово, 1. напуштени рудник бакра; 2. заселак.
Ţînţa Roşă, брдо (585 m), њиве, шума, појате.
Црвена, 1. планина, шумско подручје у изворишном току Црвене реке; 

2. река, десна притока Сакаштице; 3. заселак.
Црвена липа, обрадиво земљиште, пашњак.
Црвена река, десна саставница Кривељске реке; заселак.
Црепана, место где се производио цреп за кровове кућа.
Црква, православна црква у Кривељу, саграђена је и освећена 1889. 

године.
Црна Гора, ранији назив за планину Велики крш.
Црни врх, планина у источној Србији, између Бора и Жагубице. На 

њен врх избијају атари више села.

Śeret, 1. поље прошарано шумарцима, у подножју Великих Тилви; 2. 
заселак.

Śṷaca a lu Lapadat, пашњак и ретка шума.
Śṷaca lu Аnźel, брдо (688 m), шума, пашњак.
Śṷaca Ascuțîtă, пашњак.
Śṷaca Bara, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Śṷaca Bľidarì, брдо под шумом.
Śṷaca Buzeì, шума јужно од села.
Śṷaca Cormaroş, пашњак, шума, обрадиво земљиште.
Śṷaca cu Rugu, брдо са висовима од 853 и 869 m, под шумом.
Śṷaca cu Frasîn, брдо (789 m) под шумом.
Śṷaca lu Balaş, археолошки локалитет, претпоставља се, из доба ене-

олита.
Śṷaca lu Brez, брдо (512 m), пашњак, шума.
Śṷaca lu Gìorgìe, брдо (725 m), шума.
Śṷaca lu Ivan, брдо (570 m), шума, пашњак.
Śṷaca lu Cazac, пашњак, шума.
Śṷaca lu Lapadat, шума.
Śṷaca lu Novac, пашњак, ливаде.
Śṷaca lu Stan, брдо, пашњак, шума.
Śṷaca lu Trailo, стрмо и голо брдо под урвинама, на ји. нешто шуме.
Śṷaca lu Śerban, обрадиво земљиште, шума.
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Śṷaca Lupuluì, купасто брдо (481 m) под шумом.
Śṷaca Nalta, купасто брдо (582 m) под шумом.
Śṷaca Padurìa, вис под шумом.
Śṷaca Svińişće, купасто брдо (538 m), шума.
Śṷaca Scuţîtă, брдо, шума, пашњак.
Śṷaca Stanuluì, брдо више Бора, шума.
Śṷaca Ubrìaz, голо брдо западно од Великог крша.
Śṷaca Śululuì, њиве, пашњаци, шума.
Śṷaca Śurili, брдо под шумом.
Śṷakiţa, голо узвишење.
Śṷacarìu Moşuluì, пашњак.
Śuśuľaìca, река, обрадиво земљиште, шума, пашњак и тунел на прузи 

Бор–Мајданпек.
Şalarońi, део села у коме живи породица Шаларевића.

Шанац, в. La Şanţ.
Шарбан, шума, пашњаци.
Şir cu Fag, букова шума на врху Великог крша.
Шљивар, поље.
Ştîrbańi, део села у коме живи породица Штирбановића.
Şćopońi, део села у коме живи породица Шћопића.
Шумска долина, земљиште у реону Бор Села где су се некада налази-

ла кривељска конопљишта.

КРИВИ  ВИР

Криви Вир

Етник: Кривовирац, Кривовирка.
Ктетик: кривовирски.

Село Криви Вир се налази у дну западног обода црноречке котлине, 
између планина Јучног Кучаја, Самањца и Честобродице. Долина која одат-
ле почиње окренута је истоку. У Кривом Виру је извор реке Црног Тимока, 
који се, по селу, још зове Кривовирски Тимок, а актуелно је и име Црна река, 
мада се најчешће говори само: Тимок. Према попису из 2002. године у Кри-
вом Виру је било 242 домаћинства, а живело је 549 становника, просечне 
старости 60, 2 године. Некада је то било велико село, али се до данас доста 
смањило. Године 1948. имало је 2.242 становника, 1953. 2.203; 1961. 1.973; 
1971. 1.537; 1981. 1.153; 1991. 802, 2002, како је горе казано, 549. Сеоски 
атар је велики, преко 12.450 хектара, и махом је шумовит, са доста пашњака 
и ливада, због чега је био погодан за сточарство, поготово за овчарство и го-
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ведарство. Чувена је била кривовирска овца. И сâм сам осамдесетих година 
прошлог века, враћајући се ноћу са Брезовице, гледао како се крупна стока 
напаса у сампасу. Основно занимање Кривовираца је земљорадња и сточар-
ство. Мисли се да су Кривовирци досељеници динарске струје, из Сјенице, 
као што су то и становници Јабланице и једног дела Лукова и Малог Извора. 
У народном предању постоји и верзија да је село основао неки Македонац, 
кога су због ниског раста звали Малецки, и да је он, откупивши од Турака 
неко робље, населио Криви Вир. Криви Вир се први пут спомиње у тур-
ском попису из 1560. године у лику Кривир, са 12 кућа. На другом месту, у 
истом попису, наводи се као Киривир. Сеоска заветина је Мали Спасовдан. 
Суседна села су Јабланица, Луково (о. Бољевац), Јошаница (о. Сокобања), 
Д. Мутница, Г. Мутница и Извор (о. Параћин) и краћим делом територија 
о. Ражањ. Од Бољевца, општинског седишта, удаљен је, ка западу, за око 20 
km. Из историјске прошлости Кривог Вира вредно је да се напомене да је 
један од тројице вођа првог српског устанка у Црној реци и целој источној 
Србији био Кривовирац Ивко Ђаврић. И у борби за коначно ослобођење ис-
точне Србије од турске власти 1833. године међу предводницима је такође 
био један Кривовирац – Милета Карабаш, уствари Милета Карабашевић – 
Милосављевић, трговац. Кривовирци су били ти који су 1883. године покре-
нули тимочку буну у источној Србији. У свему ратоборан народ.

Авлијашева бара, бара.
Ајдучки камен, стење, вртаче, пашњак, шума, у изворишном току 

Мале Суваје.
Ајдучки кладенац, извор и шума.
Ајдучки луг, шума и вртаче.
Аманов поток, поток који понире.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Кривом Виру.
Аранђелов вр, врх, шума и вртача.
Аранђелов поток, десна притока Лозице.

Багревац, поток понорница.
Базарова бара, бара.
Бара, мочварно земљиште.
Барски вр, пашњаци и шума.
Бела река, поток.
Беловодски вр, пашњаци, шума на Јужном Кучају.
Бељевски вр, пашњци, шума.
Бељеш, шума на Јужном Кучају.
Бивољак, шума на Јужном Кучају.
Бигренички поток, десна притока Лозице.
Бигреновачка коса, пашњаци.
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Бигровац, поток који понире у Пажараку, лево од пута за Брезовицу.
Бигрош, поток који понире у Гарју, северно од потока Бигровца.
Благојев кладенац, извор на Јужном Кучају.
Богданова падина, шумовита долина и поток.
Божичина чука / Божична чука, вис (659 m), шума и вртаче, северои-

сточно од села.
Божична чука, в. Божичина чука.
Бојало, вис под шумом.
Бојкина чука, в. Бојчина чука.
Бојчина чука / Бојкина чука, вис (670 m), шума, вртаче, северно од 

села.
Борак, борова шума на врху брда.
Бранетова чесма, чесма у селу поред Црног Тимока, коју је подигао 

извесни Бране.
Брачарков брег, шума.
Брданов поток, лева притока Црног Тимока (код Лукова).
Бреговац, вис, шума на Јужном Кучају.
Брестов вр / Брестови вр, вис (844 m), пашњак, шума, вртача.
Брестови бунари, више извора на заравни, пашњак, шума.
Брестови вр, в. Брестов врх.
Брсјанска коса, извори, шума.
Бругин вр, шума.
Бругина вртача, вртача и шума около.
Брумин вр, брдо са једном вишом и једном нижом купом под шумом, 

пашњацима и вртачама, у југоисточном поножју, на Јужном Кучају.
Брумине вртаче, низ вртача источно од Бруминог врха.
Буг, в. Бук.
Бук, врело, извор реке Лозице.
Букалиште, шума, пашњаци, потоци, ји. од села.
Букве, неколико великих букава на ивици вртаче.
Буковачки поток, лева притока Црног Тимока.
Буковик, њиве, ливаде, шума, источно од села.
Букур, вис на Јужном Кучају.
Бунари, в. Брестови бунари.
Бургина бара, голо подручје између Суве планине и Стојковог врха, са 

више извора и вртача.
Бурдељ, поток, притока Црног Тимока у самом Кривом Виру.
Бучина, шума северно од села.

Ваљавица на извору Тимока, ваљавица после изласка Тимока из 
пећинског врела.
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Велика Вучја глава, вис (839 m), шума и вртаче, на крајњем југу сео-
ског атара.

Велика Јасенова глава, в. Јасенова глава.
Велика корита, извор на Јужном Кучају.
Велика коса, шума, пашњаци.
Велика пољана, њиве, ливаде, шума, си. од села.
Велика река, име доњег тока реке Велике Суваје.
Велика Суваја, 1. река, десна притока Црног Тимока, и цео изво-

ришни предео истоимене реке, са шумама и вртачама; 2. товариште на бив. 
железничкој прузи Зајечар–Параћин.

Велики вис, вис, шума, пашњак.
Велики вр, висови (859, 866 m), шума, пашњаци, вртаче, јужно од Јан-

кове вртаче.
Велико градиште, вис (673 m), шума, ливаде, вртаче.
Велико игриште, камењар и вртаче северно од села.
Венац Коловрата, каменити венац.
Вешала, шума.
Викало, пашњаци и шума према Честобродици.
Вис, вис (873 m), пашњак, сз. од села.
Влашка коса, 1. пашњаци и вртаче северно од села; 2. извор, пашњак 

и шума, јужно од Велике Суваје.
Влашка река, речица.
Влашки бунар, бунар у шуми, северно од села.
Влашки кладенац, извор.
Воденица на Врелу, воденица на врелу Тимока.
Војени поток, десна притока Црног Тимока.
Врело, 1. извор Црног Тимока; 2. јак извор поред Велике Суваје, около 

шума; 3. река, лева притока Црног Тимока.
Врелска пећина, пећина у Кривом Виру из које извире Црни Тимок. 

На улазу у пећину је мермерна плоча са стиховима Војислава Илића Млађег: 
„Горе сјај сунца, чар зеленог крша, / Доле из крила суморне дивљине / От-
ргнут Тимок бруји и искаче / Из црне, хладне мемљиве пећине“.

Вртача, вртача обрасла шибљем.
Вртаче, неколико великих вртача северно од села.
Вртљак, каменито земљиште, пашњак на Јужном Кучају.
Врчић, вис, шума на Јужном Кучају.
Вујин поток, лева притока Горње реке.
Вукова ливада, ливада и шума на Јужном Кучају.
Вучја глава, шумовито брдо на југу атара.

Гари, вис, шума, пашњак.
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Гарје, зараван под пашњаком и ливадом у коју понире поток Бигрош 
и на којој се налази неколико појата и шумска кућа, а на ј.-и. вртача, на путу 
за Брезовицу.

Гарска падина, шумовита падина подно које иде пут за Брезовицу.
Гарска река, река понорница, понире у једној вртачи.
Гарски бунари, седам бунара на Гарској падини.
Гарчићи, шуме, пашњаци, ливаде, вртаче, северно од села.
Гендовац, шума на Јужном Кучају.
Глождак, подручје под глоговим шибљем и вртачама, на крајњем југу 

сеоског атара.
Гњацин поток, поток који повремено пресушује, десна притока Мале 

Суваје.
Гњацина коса, извори и шума на десној обали Мале Суваје, западно 

од села.
Говедариште, 1. поток, десна притока Аранђеловог потока; 2. шуме и 

пашњаци на Јужном Кучају.
Гојков поток, лева притока Црног Тимока.
Гола коса, пространи пашњак и ливаде, са групом појата и торова у 

северном делу, у шумском окружењу.
Голе вртаче, више вртача на уском простору и шума, северно од села.
Големо поље, обрадиво земљиште и шумарци према селу Лукову.
Голи вр, шума.
Голо брдо, голо брдо под пашњацима и ретким дрвећем, на Јужном 

Кучају.
Голубичина коса, шума, пашњаци, југоисточно од села.
Голубички поток, лева притока Луковице.
Горња река, десна притока Лукoвице.
Горњи крај, сеоска махала.
Горњи луг, њиве, ливаде.
Грабар, грабова шума.
Грабова коса, пашњак, ливаде и шума на десној обали Велике Суваје.
Грабовац, поток понорница.
Грабовачки поток, лева притока Црног Тимока.
Грабовита коса, велико узвишење под шумама и вртачама, на Јужном 

Кучају.
Градиште, шума и вртаче према селу Јабланици.
Градиште на брду Лазина, остаци старог утврђења.
Гранати јасен, мочварна страна земљишта, окренута истоку.
Грбава коса, пашњак, ливаде и шума на десној обали Велике Суваје.
Грбави поток, поток, десна притока Велике Суваје.
Грњацина коса, шума, извори, вртача.
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Гробље, сеоско гробље које се налази изнад села.
Гробови, гробови неких свештеника и Милете Карабаша, вође Првог 

устанка у овом крају, око цркве Лозице.

Далековод, електрични далековод који долази од села Лукова те напаја 
Криви Вир струјом.

Данилов лом, шумовито брдо са пашњаком у подножју. Са западне 
стране протиче поток.

Дебело брдо, брдо широке елипсоидне основе са висовима од 963 и 
1.005 m под шумама и вртачама, на Јужном Кучају.

Добре воде, извори.
Доњи крај, махала.
Драганова колиба, колиба, торови и околно земљиште на Торовинама.
Дрењар, пашњаци, шума и вртаче на крајњем југу сеоског атара.
Дрљавица, шума на Јужном Кучају.
Дубоки поток, 1, десна притока Лозице; 2. десна притока Црног Ти-

мока.
Дугачка пољана, обрадиво земљиште, шума, ливаде.
Дуго ребро, каменити венац у планини.
Дулски поток, лева притока Голубичког потока.

Ђокићска воденица, воденица на Црном Тимоку.
Ђубриште, шума.

Жабари, пашњак, шума.
Жута грапчина, грабова шума, вртаче, у пределу Честобродице.
Жути вр, вис (820 m) под шумом и вртачама, западно од села.

Завој, пашњак, ливаде, шума, у пределу Честобродице.
Збег пољана, голо земљиште са више вртача и шумом около.
Здравков вр / Здравчји вр, шума.
Здравча чука, шума, пашњак.
Здравче, брдо (501 m) под пашњацима и шумом, на Јужном Кучају.
Здравчева падина, поток.
Здравчији вр, в. Здравков врх.
Здравчић, вис (705 m) под пашњацима и ливадама, и шумом на врху.
Зелени вр, вис.
Зли поток, поток.
Змина бара, ливаде, пашњак, шума на Јужном Кучају.

Иванштица, брдо, шума, пашњак и истоимени поток који пресушује, 
на Јужном Кучају.

Ивковићева колиба, колиба, торови и околно земљиште.
Игралиште, некадашње фудбалско игралиште.
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Игриште, пашњаци, шума.
Измидов поток, десна притока Црног Тимока, в. Измидово.
Измидовац, в. Измидово.
Измидово, (рет. Измидовац) дубодолина под пашњацима и шумама у 

изворишном току Лапушњанског потока преко којега прелази лош сеоски 
пут за сокобањско село Јошаницу. Назив је настао од императивне сложенице 
изми-дух, коју старосрпске повеље бележе као међник у северној Метохији 
и у Полимљу, а као апелатив измиду ‘дуга стрма страна уз коју се путнику 
„узима дах“’ до данас живи на терену Црне Горе (в. Митар Пешикан, ОП II, 
1981, 48; Драгољуб Петровић, ОП IX, 1988, 29). Иначе варијанта са другим 
предлогом узмидув, узмидух и сл. означава стрмо место уз које, пењући се, 
човек остаје без даха.

Илијин вр, вис (1.038 m), шума.
Илијина глава, потоци и шума.

Јаворак, поток који понире, брдо, шума, пашњак.
Јаворачка падина, падина под шумом, северно од села.
Јаворачки вр, купасти врх (927 m) под шумом.
Јаворачки грабар, грабова шума и пашњаци на Јужном Кучају.
Јаворје, шума на Јужном Кучају.
Јаворски врх, купасти врх под шумом.
Јаворски поток, десна притока реке Лозице.
Јазвечар, коса која се са запада спушта ка Кривом Виру, њиве, 

пашњаци, појединачно дрвеће, каменолом и на северу шума.
Јанков брег, брдо под њивама и шумарцима, између аутопута и реке 

В. Суваја.
Јанков вр, шума, вртаче.
Јанкова бара, пашњак, шума, вртаче, сев. од села.
Јанкове вртаче, вртаче, шума, пашњак, сев. од села.
Јанкове колибе, група колиба, пашњак, шума.
Јасенак / Јасењак, 1. шума, пашњак, вртаче, јужно од села. У турском 

попису из 1560. године спомиње се село Јасенче, које је могло бити овде 
(Лукач, Видин 132, 220); 2. шумовити вис (940 m) северно од села.

Јасенова бара, шума, пашњаци, вртаче, у нижим пределима ливаде и 
једна колиба, јужно од села.

Јасенова глава, шума, пашњаци, вртаче, јз. од села.
Јасењак, в. Јасенак (1).
Јасењар, падина, поток.
Језер бара, вртаче, у којима се неко време задржава вода, и околна сит-

на шума, на Јужном Кучају.
Јеленак, шума, ливаде.
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Јерејски поток, лева притока Суве реке.
Јерски поток, лева притока Црног Тимока, ниже села.
Јерски пут, сеоски пут између Кривог Вира и Лукова.
Јерско говедариште, узвишење, шума, пашњак.
Јоксимовска воденица, воденица на Црном Тимоку и околно 

земљиште.
Јужни Кучај, планински масив у источној Србији, ограничен са севера 

реком Ресавом и планином Бељаницом, са истока Злотском реком и Црним 
врхом, са југа Честобродицом и са запада Поморављем. Обилује планинским 
изворима, листопадним шумама и питомим планинским врховима.

Кавалук, шума.
Казан, велика вртача која подсећа на казан.
Калават, блага коса под њивама, ливадама и шумама на којој се на-

лази више кућа и појата, на десној страни Црног Тимока, преко које иде пут 
Зајечар–Параћин.

Калетин поток, десна саставница Бајчиног потока.
Каљави поток, поток који повремено пресушује, лева притока Мале 

Суваје.
Каљевити поток, десна притока Суваје.
Камени поток / Каменити поток, десна притока Велике Суваје.
Камените вртаче, подручје под вртачама, си. од села.
Каменити поток, 1. десна притока Лозице; 2. в. Камени поток.
Каменолом, каменолом поред асфалтног пута за Параћин.
Карпин, шума, пашњак.
Кладенчић, извор шума.
Клеђар, шума, утрине, пашњаци, ливаде, појединачно дрвеће, у преде-

лу Честобродице.
Кленчић, пашњак и шума, северно од села.
Клењар, шумовита удолина којом тече поток, около ливаде и пашњаци, 

западно од села.
Клењарски поток, лева притока Суваје.
Козарник, пашњак, јз. од села.
Козачки гроб, велико пространство под вртачама и пашњацима са не-

колико извора чије воде одлазе у сокобањску Моравицу.
Кокића шатор / шестар, шума.
Колибе и торови на Малој Брезовици, све колибе и торови су поређани 

дуж ивице шуме.
Колибе на Великом игришту, две групе од по пет-шест појата на 

пашњаку.
Колибиште, место у планини где су биле колибе, а више их нема.
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Коњски поток, поток.
Копривино брдо, шумовит вис (1.068 m) са вртачама, северно од села.
Корита, ливаде, пашњаци и шума на Јужном Кучају.
Косица, шума.
Космати вр, брдо купастог облика (803 m) под шумом, са једном 

појатом и једним бунаром у северном делу, си. од села.
Кошући вр, вис на Јужном Кучају.
Крива коса, шума, пашњак.
Криви Вир, село.
Кривир, народни назив за село Криви Вир.
Кривовирска бара, бара.
Кривовирска падина, шума, вртаче, пашњак, један бунар и једна кућа 

на јужном крају, си. од села.
Кривовирски Тимок, река Црни Тимок.
Кривовирско врело, извор Црног Тимока.
Крс, место на коме је некада постојао неки крст.
Круглица, брдо, шума на Јужном Кучају.
Крушков вр, вис (749 m) и подручје шума и вртача, североисточно од 

села.
Крчева река, поток.
Кулина, трагови неке старе грађевине.
Кусак, нижи, западни део Ртња.
Куси поток, кратак, бујичав поток, десна притока Велике Честобро-

дице.
Кучај, планина у ист. Србији.

Лабодерина, површ под ливадама, пашњацима, утринама, поје ди-
начним дрвећем и уским појасом шуме по средини, јужно од Столица.

Лапушњак, подручје око Лапушњанске реке.
Лапушњанска река, десна притока Црног Тимока, представља и гра-

ницу између Кривог Вира и Лукова.
Леденички чокот, вис (856 m), шума, пашњак, вртаче.
Лезовац, шума на Јужном Кучају.
Летова, извори, ливаде, пашњак, шума у горњем току Велике Суваје.
Летовиште, 1. пољана под пашњацима и ливадама окружена шумом са 

неколико извора, од којих једни воду носе у Црни Тимок, а други у Морави-
цу; 2. голо земљиште са ретким дрвећем, на Јужном Кучају.

Липак, шума.
Липов вр, вис (821 m), пашњак, шума, си. од села.
Липова пољана, пашњак, шума.
Ловачка кућа Суваја, налази се у ловишту Суваја.
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Ловиште Јужни Кучај – Брезовица, простире се на источном и 
југоисточном делу Јужног Кучаја на површини од око 25.000 хектара.

Ловиште Суваја, простире се у поречју реке Суваје и суседних об-
ласти.

Лозица / Лозичка река, река јужно од села, десна притока Црног Ти-
мока.

Лозица, средњовековна црква јужно од села. У околини Кривог Вира, 
а и у самом селу има доста старина, првенствено црквених. Најпре се истиче 
средњовековна црква Лозица која и данас стоји на благом таласу једне зеле-
не ливаде у долини речице Лозице и служи као парохијска црква Кривоме 
Виру. Не зна се поуздано када је подигнута, али је старија од XV века. Више 
пута је рушена и обнављана. Први пут се спомиње у турском попису од 1455. 
године, са своја два духовника и феудалном обавезом од 100 акчи (Лукач, 
Видин 83). Налазила се у великом бањском тимару Ракјабдара Јакуба, заједно 
са Лопушњом и још 15 села. Тај Јакуб је био царски паж и његова основна 
дужност је била да султану придржава узенгију док узјахује коња. Крајем 
XV или почетком XVI века манастири Лозица, Луково и Лапушња су за-
пустели. После тога манастир се тешко опорављао, па је по попису од 1560. 
године плаћао свега 70 акчи (Лукач, Видин 107). Године 1586. у Лозици су 
били монаси Теодор и Балдувин (Лукач, Црна река 65).

Лозичка река, в. Лозица.
Лозjе, некадашњи виногради.
Ломчић, вис (822 m), шума, вртаче, северно од села.
Лопушња, коса нагнута северу, ливаде, њиве, пашњаци, шуме, потоци, 

ји. од села.
Лопушњанска река, в. Лопушњански поток.
Лопушњански поток / Лопушњанска река, поток, десна притока 

Тимока, граница између Кривог Вира и Лукова.
Лубнички вр, шума, пашњак.
Лубодерска коса, шума западно од села.
Луди вир, поток, лева притока Равне реке.
Луди вр, шума, пашњаци.
Лукавица /Луковица, речица која извире у Васиљевцу, десна притока 

Црног Тимока, шума.
Луковица, в. Лукавица.
Луковиште, шума, пашњаци.

Љиљак, вис на јужној страни атара.
Љиљар, обрадиво земљиште, шума, ливаде, пашњаци, појединачно 

дрвеће и неколико бунара, источно од села.

Магарећи вр, шумовити вис са покојом вртачом, на Јужном Кучају.
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Мађарев чокот, брдо (469 m), на истоку и на врху голо, на западу 
шума. Налази се источно од села, према с. Лукову.

Максимовићева колиба, колиба, тор и околно земљиште.
Мала Брезовица, дуга пољана која се пружа правцем исток-запад, под 

пашњацима и ливадама, окружена шумом, на Јужном Кучају, уп. Велика 
Брезовица.

Мала Вучја глава, вис (809 m), шума, вртаче, извориште Лапушњанског 
потока, на крајњем југу сеоског атара.

Мала корита, извор на Јужном Кучају.
Мала пољана, вис (607 m), шума, вртаче, северно од села.
Мала река, друго име реке Лозице.
Мала Суваја, поток, лева притока Велике Суваје, пашњаци, шума.
Мала Честобродица, речица, лева притока Велике Честобродице.
Мали вр, вис (719 m), шума, вртаче.
Мали Јаворак, шумовит, а при врху стеновит вис, на Јужном Кучају.
Мали камен, вис на Јужном Кучају.
Мали Козји рог, веома шиљато узвишење под шумом.
Мали луг, благо нагнута страна према левој обали Црног Тимока под 

обрадивим земљиштем, ретким дрвећем, бунарима, изворима, групом кућа и 
појата, ливадама и мочварама поред реке, ниже села.

Мали Стамбол, народни назив за Криви Вир из времена његовог 
највећег сточарског процвата.

Мали усек, усек на прузи Зајечар–Параћин у шумовитој коси више 
Обрадове столице.

Мало Градиште, шумовити вис си. од села.
Мало игриште, зараван и чистина, у планини.
Манастир Врело, данас топ. Црквиште у самом Кривом Виру.
Манастир Лозица, црква Лозица.
Мандра, место где се откупљивало млеко.
Маргитин гроб, шума, ливаде.
Маркиш, поток, шума.
Маркова коса, шума.
Матеин поток, десна притока Црног Тимока.
Мацин поток, поток, шума.
Меана Стража, некадашња кафана на Стражи која је имала одређену 

улогу у припреми Тимочке буне 1883. године. Ту се састајао Никола Пашић 
са својим партијским једномишљеницима и ту је у току саме буне био штаб 
западне побуњеничке војске.

Меки камен, изворишни предео реке Суваје.
Мељаре, шума на Јужном Кучају.
Мечја бара, шума и вртаче.
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Микин вр, вис (983 m) са многим увалама, доловима и шумом, на 
Јужном Кучају.

Микичка коса, брдо (565 m) под шумом, западно од Страже.
Милин чокот, вис.
Милићева кафана, некадашња кафана у Кривом Виру.
Милкићева колиба, колиба, торови и околно земљиште.
Мицина бара, бара.
Млекара, једно време је у Кривом Виру радила млекара која је произ-

водила чувени сир и качкаваљ.
Мокри венац, пашњак, ливаде.
Момчиловачка коса, страна под шумом, на Јужном Кучају.
Момчиловачки поток, поток на Момчиловачкој страни који пресушује, 

десна притока Иванштице, на Јужном Кучају.
Мостови преко Суваје, три моста преко реке Суваје на бив. железничкој 

прузи Параћин–Зајечар.
Мутав камен, стрма, шумовита коса нагнута према истоку, на врху 

стена, у подножју вртача.

Надгробне плоче са мртвачком главом, три плоче крај зида цркве 
Лозице.

Наколо, шума на Јужном Кучају.
Наредиште, брдо, шума, пашњаци.
Неверничка суза, метафоричан назив за Црни Тимок настао пошто 

је Војислав Илић – Млађи убио своју неверну жену Даринку 1905. год. у 
Кривом Виру.

Неговички вр, шумовити вис према Сокобањи.
Нешин поток, лева притока Мале Суваје.
Нешина грађа, пашњак, ливада, шума, раскршће пољских путева, зап. 

од села.
Николин кладенац, извор Дубоког потока, десне притоке Лозице; ду-

бодолина под шумом.

Обрадова столица / Обрадове столице, брдо, тунел и бивша железничка 
станица на прузи Зајечар–Параћин.

Обрадове столице, в. Обрадова столица.
Огњанов поток, десна притока Лозице.
Оманиш, поток, шума.
Oсмице, укрштање два пута у виду арапског броја осам, на Јужном 

Кучају.
Основна школа, стара зграда основне школе која се води као културно 

добро Бољевца.
Осоје, коса која се са југа нагиње ка Кривом виру, њиве и шумарци.
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Осојски поток, притока потока Бурдеља.

Павлова бара, шума и вртаче, сев. од села.
Падина, место на коме се налазила нека недовољно позната средњо-

вековна црква, од које је данас остало само црквиште.
Пажарак, ливаде, пашњак, шума, сз. од села, поред пута за Брезовицу.
Паљевац, пашњаци.
Папратни камен / Папратни крш, шума и вртаче западно од села.
Папратни крш, в. Папратни камен.
Паунова колиба, колиба, торови и околно земљиште.
Пацков поток, десна притока Црног Тимока.
Пепељера, пашњак, ливаде, шума у пределу Честобродице.
Петрова чука, брдо више села Кривог Вира, њиве, ливаде, шума.
Пећура, пећина из које извире Кривовирски Тимок.
Пећурска коса, коса која се издиже изнад села, изнад пећине из које 

извире Црни Тимок.
Пештерац, каменито земљиште, пашњаци и поток који пресушује, на 

Јужном Кучају.
Пландиште, пашњаци, ливаде, ретко дрвеће, шума.
Планска коса, пашњак и нешто шуме у пределу Мале Суваје.
Плоча са детелинастим крстом, плоча се налази крај зида цркве Ло-

зице.
Плоча са крстом из 1903, плоча се налази крај зида цркве Лозице.
Повр Торовина, пашњаци и шума.
Подстрана, шума на Јужном Кучају.
Полом, шума.
Пољаница, в. Пољанице.
Пољанице / Пољаница, ливаде и пашњаци, између Столица и Страже.
Пољанички бунар, бунар на Пољаници.
Пониквица, 1. речица која понире више Кривог Вира; 2. речица по-

норница која понире у истоименој заравни, између Столица и Страже; 3. 
угнута зараван у коју пониру потоци, около шума, између Столица и Страже.

Пониквички бунар, бунар на Пониквици (3).
Пониквички вр, вис под пашњацима и шумом.
Попова воденица, воденица на Црном Тимоку и околно земљиште.
Попове баре, пашњаци, ливаде, шума.
Поткрш, шума на Јужном Кучају.
Прво гробље, прво сеоско гробље налазило се у Селини, месту где је 

раније било село Криви Вир.
Превалак, шумски комплекс на путу за Брезовицу, вртаче.
Преслеш, брдо, шума, поток.
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Пресло, пашњаци, ливаде.
Престак, шума, пашњак.
Пречица, пашњак, шума, западно од села.
Пржалица, голо земљиште, камењар, вртаче и нешто шуме.
Прогорска коса, шумовита коса на Јужном Кучају.
Пујкићева колиба, колиба, тор и околно земљиште.

Равна коса, пашњак и шума јужно од Велике Суваје.
Равна река, ливаде, пашњаци, шума.
Равни поток, поток који повремено пресушује, десна притока Велике 

Суваје.
Рагудине, подручје под шумом и вртачом до вртаче, на југу сеоског 

атара.
Радованова колиба, колиба, торови и околно земљиште.
Рајкова бара, шума и мочварно земљиште у пределу Обрадових сто-

лица, западно од села.
Ранђелова коса, коса под ливадама, пашњацима, усамљеним дрвећем 

и неколико појата у периферним деловима.
Ранковићева вила, оронула жута зграда код Троглан баре.
Река, река Црни Тимок.
Репушар, стрма страна под пашњацима, утринама и ретким дрвећем, 

кроз коју пролази Репушински поток, у пределу Честобродице.
Репушина, шумовито брдо са неколико мањих пропланака, ливада и 

пашњака.
Репушински поток, десна притока Велике Честобродице, која наноси 

доста тешкоћа саобраћају, јер као бујичава таложи камење и земљу на путу.
Рисови поток, поток и шума.
Рожањ, шума, падина.
Ртањ, планина.
Рудине, пашњаци.
Рудник угља, некадашњи рудник угља на Самањцу.
Рупчевац, шума на Јужном Кучају.

Савин трлак, шума, пашњаци.
Савина трла, шума и пашњаци северно од села.
Саманац, в. Самањац.
Самањац / Саманац, планина југозападно од села.
Самањац / Сомањац, мања површ под ливадама, пашњацима, шумар-

цима са неколико колиба, између пута Зајечар–Параћин и реке Мале Суваје.
Самањац / Самањски поток, поток.
Самањачка коса / Самањска коса, шума.
Самањска коса, в. Самањачка коса.
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Самањски поток, в. Самањац.
Самарњача, ливаде, пашњаци, шума.
Свињарски поток, простран пашњак, ливаде, извор и поток, десна 

притока Честобродице..
Свињска бара, бара.
Свињски поток, десна притока Црног Тимока.
Свињци, 1. поток, десна притока Суваје; 2. шума, пашњаци.
Селина, њиве, ливаде, шума, на левој страни Тимока, ниже села. Сма-

тра се да се Криви Вир најпре налазио на овоме месту. Ту је било и прво 
сеоско гробље. Данас постоји неколико кућа и неколико бунара и један без-
имени поток који пресушује.

Селски поток, лева притока Црног Тимока.
Сеначки вр, пашњак, шума.
Сеча, поток, удолина и шума, више села.
Сечак, шума.
Симонова колиба, колиба, торови и околно земљиште.
Синдерски поток, поток.
Скрш, шума и пашњаци.
Славков бунар, неколико бунара, међу којима и Славков, на једној ли-

вади лево од пута за Брезовицу.
Слани поток, десна притока Црног Тимока.
Слеменски поток, поток.
Смрдан, ливаде, шума на Јужном Кучају.
Смрданска коса, вис на Јужном Кучају.
Сомањац, в. Самањац/Сомањац.
Солило, врх, пашњак, шума.
Спасина коса, шума, вртаче.
Спомен табла, мермерна табла у цетру Кривог Вира са текстом: „У 

овом месту је октобра 1883. године почела Тимочка буна“.
Спроћу овог крста (односи се на један надгробни крст код цркве Ло-

зице), под овом плочом… ћерка Ђорђа Петровића… 1867.
Средња коса, пашњак, ливаде, шума, у међуречју Велике и Мале 

Суваје.
Средњи крај, махала.
Станица, железничка станица на Калавату на бив. прузи Зајечар–

Параћин.
Старчева падина, пашњаци, шума.
Стојкова чука, брдо (588 m), шума, пашњаци, вртаче, источно од села.
Стојков вр, вис (836 m), шума, северно од села.
Стојков извор, извор испод Стојкове чуке.
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Столице, превој на путу Зајечар–Параћин (579 m), западно од Кривог 
Вира.

Стража, угнуто земљиште у брдовитом пределу, раскршће путева, шу-
марска кућа, чесма, западно од Кривог Вира.

Струкалски вр, пашњак, шума.
Студени кладенац, извор.
Сува грана, шума и пашњак.
Сува планина, вис (809 m), шума и вртаче, северно од села.
Суваја, 1. подручје под шумама и вртачама у изворишном пределу реке 

Суваје; 2. река, десна пртока Црног Тимока. У ствари река Суваја понире, 
па се јавља у Буку у виду врела, и потом тече под именом Лозица до ушћа у 
Тимок.

Суви горун, узвишење, шума, пашњак.
Суво пландиште, пашњаци и вртаче северно од села.

Тајски поток, поток.
Татарчево, стрма страна под шумом.
Текућа бара, голо земљиште, камењар, вртаче.
Теовица, шума на Јужном Кучају.
Тимок, 1. река Црни Тимок; 2. земљиште поред Црног Тимока.
Тисин вр, вис (983 m) скоро купастог облика под шумом и вртачама на 

Јужном Кучају.
Тисина падина, једна шумовита падина пуна вртача, на планини 

Јужном Кучају.
Томин вр, го врх (846 m) са ретким дрвећем и једном колибом, на 

Јужном Кучају.
Томина бара, шуме и вртаче на Јужном Кучају.
Топићева колиба, колиба, тор и околно земљиште.
Топла вода, врело топле воде у центру села.
Торина падина, шума, пашњак.
Торовине, 1. ливаде, пашњаци, шума, на обали Велике Суваје, јужно 

од села; 2. поток, десна притока Суваје.
Торовиште, шума, вртаче, барне ливаде, пашњаци, раније овчарски то-

рови и колибе, северно од села.
Три баре, ливаде, вододржно земљиште, пашњаци и група колиба у 

пределу Честобродице.
Три бунара, шуме и пашњаци северно од села.
Троглан бара, шума, ливаде, шумска кућа, на Јужном Кучају.
Тупан, брдо, шума.
Турина коса, пашњак, шума.
Турина падина, удолина, шума, северно од села.

– 240 –



449Топоними Црноречја

Турски гроб, гробни белег турског облика, врло стар и без натписа, 
налази се близу цркве Лозице.

Турско ливађе, равница под ливадама око Црног Тимока, ниже села.

Ћупријица, понирући поток.

Урошева ливада, ливада на Јужном Кучају.
Усамљени бунар, усамљен бунар у пољу поред којега пролази један 

поток који пресушује.

Цанкићева колиба, колиба, торови и околно земљиште.
Церје, брдо и шума више села у чијем подножју извире Црни Тимок.
Црвена река, поток.
Црквиште, место на коме је, можда, био средњовековни манастир 

Врело.
Црна бара, вододржно земљиште.
Црна коса, друго име за Грбаву косу.
Црна река / Црни Тимок / Кривовирски Тимок, лева саставница Тимо-

ка десне притоке Дунава.
Црна Река, административна област у средњем веку и у новије доба, 

која је обухватала слив Црног Тимока или Црне реке.
Црни вр, вис (870 m), пашњаци, ливаде, шума.
Црни Тимок, река која извире у Кривом Виру, а састаје се код Зајечара 

са Белим Тимоком са којим ствара (Велики) Тимок, другачије звана Криво-
вирски Тимок или Црна река.

Црнобарски вр, шумовити вис.
Црноречје, народни назив за поречје Црног Тимока.
Цуцуљ, кршевито брдо, шума.

Чабар липа, брдо, шума и пашњаци на Јужном Кучају.
Чесма палих бораца, чесма у центру села.
Честобродица, планински превој преко којега прелази пут Зајечар–

Параћин и велике стрмине и окуке на томе путу. Тешки услови за саобрађај 
у зимском периоду. Вододелница између Тимока и Мораве.

Четверка, шума на западној обали Мале Суваје.
Чокот, вис (665 m), шумовита дубодолина, извориште Огњановог по-

тока.
Чука, 1. вис (560 m), шума, југоисточно од села; 2. шумовито брдо сз. 

од села.

Шапурак, шума, пашњаци, јужно од села.
Шапурачки поток, поток, јужно од села, лева притока Равне реке.
Шеварита бара, подводно земљиште и неколико извора који не отичу, 

на Јужном Кучају.
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Шиљати вр, 1. вис (1.008 m) под шумом и пашњацима; 2. купасти вис 
(965 m), на северној страни под шумом, на јужној го, на Јужном Кучају.

Широка падина, поток, десна притока Црног Тимока.
Шопурачка коса, шума према Сокобањи.
Шупља стена, каменито подручје са вртачама и нешто шуме, на 

Јужном Кучају.

ЛУБНИЦА

Лубница // Lugńiţă

Eтник: Лубничанин, Лубничанка // Lugńiśan, Lugńiśană.
Ктетик: лубнички // lugńiśeńesc.

Лубница је село у општини Зајечар. Лежи на Лубничкој реци, левој 
притоци Белог Тимока. Удаљена је од Зајечара 6 километара. Први помен је 
у турском попису из 1455. године. Тада је имала девет кућа. Онда се 1560. 
године спомињу Горња Лубница (8 кућа) и Доња Лубница, другачије звана 
Влашки Поток (9 кућа). Доња Лубница се јавља и 1586 (12 кућа). Према по-
пису из 2002. године у 370 домаћинстава живела су 1.052 становника про-
сечне старости 46,1 године. За последњих пола века број становника кретао 
се овако: године 1948. 2.020 становника, 1953. 1.944; 1961. 2.176; 1971. 2.040; 
1981. 1.664; 1991. 1.452 и 2002. 1.052. Становништво се бави пољопривредом 
и сточарством, али добар број ради у месном руднику лигнита „Лубница“. 
Жене су им веште у прављењу сирева које износе на зајечарску пијацу. Село 
има осмогодишњу основну школу. Цркве нема. Суседна места су Зајечар, 
Звездан, Гамзиград, Планиница и Шљивар.

Albiìľi Baľi, више извора на једном месту, чесма, појило.

Балићи, заселак у коме живи истоимена породица.
Beduńeşći, заселак у коме живи истоимена породица.
Бељавина, купасто брдо (340 m) под шумама и њивама, преко којега 

иде Московски пут (Зајечар–Бољевац).
Бердин кључ, обрадиво земљиште.
Blastăm, шума.
Боговина, део села Лубнице, махала.
Bunarìu Sátuluì, бунар са кога се већи део села снабдевао водом.

Vacăreţ, брдо под њивама и шумама.
Vadu Ogaşului, канал за воденицу и газ на Лубничкој реци.
Valeră, поток, долина, обрадиво земљиште и шума.
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Vaľă, долина која се са Краљевице спушта ка Лубничкој реци, њиве, 
шумарци, појате.

Велико браниште, шума.
Виденовићи, заселак назван по истоименој породици која ту живи.
Vladańi, заселак у коме живи истоимена породица.
Влашки поток, поток.

Гњилак, коса поред пута Зајечар–Лубница под обрадивим земљиштем, 
виноградима и викендицама.

Гњилачки поток, поток који иде кроз Гњилак.
Голаја, брдо под обрадивим земљиштем и ретким шумарцима, северно 

од села.
Голубовски поток, притока Лубничке реке.
Горње брдо, брдо под обрадивим земљиштем и шумарцима, јужно од 

села.
Грујићи, заселак у коме живи истоимена породица.

Доње брдо, обрадиво земљиште.
Дубока ћуприја, мост на Гњилачком потоку, на путу за Зајечар.

Жичара, жичара за транспортовање угља од рудника у Лубници до же-
лезничке станице у Грљану, данас не ради.

Зло падина / Pađina Ră, страна нагнута ка Планиничкој реци, под њи-
ва ма и шумама.

În Duor, шума у мртвини.

Јонин поток, в. Ogaşu Ioańi.

Кеì, в. Бердин кључ.
Cîmp, обрадиво земљиште и шумарци у међуречју Лубничке и Плани-

ничке реке.
Cladănţu în Cravarńic, извор.
Ковачевац, поток, притока Лубничке реке.
Краварник, обрадиво земљиште на западу сеоског атара.
Crac, обрадиво земљиште и шума на десној страни Планиничке реке.
Краљевица, шума и пашњак си. од села, према Зајечару.
Culmìa, брдо (355 m) под обрадивим земљиштем и шумама.
Curăturì, обрадиво земљиште.

La Gazu Barońi, имање породице Газибарић на Лубничкој реци.
Leśće, њиве, шумарци.
Ľivada lu Voìa, ливада.
Ľivada Mică, ливада.
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Ľivada Oìi, ливада, пашњак.
Lṷócu lu Vitomir, њива.
Lṷócu lu Doctor Voìa, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Jivoìin, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Miroľub, њива,
Lṷócu lu Srđan, њива.
Лубничка река, лева притока Белог Тимока и околно обрадиво земљи-

ште.
Lupu lu Raìbań, извориште Лубничке реке.
Ľiparì, липова шума.

Malu cu Flori, ливада на високој ивици поред Лубничке реке.
Мечја леска, према објашњењу информатора то је место где расте 6–7 

стабала посебне сорте леске, гроздастог ситнијег плода и беле дрвне масе.
Московски пут, стари пут Зајечар – Бољевац за који се сматра да су га 

у прошлости изградили Руси.

Николов сават, шума према селу Гамзиграду.

Obľeź, обрадиво земљиште на путу за сeлo Планиницу.
Obrşiturì, брдо (396 m), њиве, шума, ливаде.
Ogaşu Gńilac, уп. Гњилачки поток, притока Стајковог потока.
Ogaşu Gorolom, поток.
Ogaşu Ioańi, поток.
Ogaşu cu Şerpì, поток.
Ogaşu lu Vlaìcu, извор и поточић.
Ogaşu Marći, поток.
Ocna Lignituluì, рудник лигнита „Лубница“.

Pađina Ră, в. Злопадина.
Пивнов поток, поток, притока Лубничке реке.
Појиште, извор.
Подбучина, извор у Лубничкој реци.
Поље, в. Cîmp.
Превлака, превој преко Краљевице на путу за Шљивар, шума.
Rău, река и обрадиво земљиште око Лубничке реке.
Рудник лигнита „Лубница“. Експлоатација у овом угљеном базе-

ну отпочела је осамдесетих година XIX века, на површини од сто хектара, 
отварањем 1889. године јаме „Звездан“ са три хоризонта. Сам рудник Луб-
ница почео је да ради 1903. године под називом „Иваново“, а од Другог свет-
ског рата под данашњим именом. Рудник је од свог отварања до данас по-
словао у саставу разних фирми и рударских заједница међу којима се истичу 
ТИМБАС, Тимочки рудници угља, РУИС и други, да би данас радио као са-
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мостално предузеће. Угаљ припада групи ксилитских хумусних угљева, који 
се по систему карбонизације налазе између правих мрких угљева и меких 
лигнита. Данас има 350 запослених. Планира се производња 120.000 тона 
угља годишње.

Sát, центар села.
Село, центар села.
Scumpină, шума и рујевина по њеном ободу.
Sośi, река, и околно обрадиво земљиште и шуме, одмах до села.
Стари виногради, коса која се спушта према Планиничкој реци под 

њивама, виноградима и шумарцима.
Strîńac, њиве и шуме северно од села.
Stupină, мртвина.

Турски поток, притока Лубничке реке.

Faţă, коса окренута југу, обрадиво земљиште, шума и заселак, северно 
од села.

Faĝet, брдо (330 m), мртвина под буковом шумом.

Хусеинов поток, притока Лубничке реке.

Śćubiìu lu Maţan, извор.
Śokeşti, заселак назван по истоименој породици која ту живи.

Шарена чешма, поток, притока Лубничке реке.
Широко поље, обрадиво земљиште.

ЛУКА

Лука / Lukiìa

Етник: Лучанин, Лучанка // Lukiìan, Lukiìană.
Ктетик: лучки // lukiìeńesc.

Лука је село у општини Бор. Налази се у источном подножју планине 
Стола. Први пут се спомиње у турском попису из 1560. године и то као доста 
значајно село, судећи према пореској обавези од 5.995 акчи (Лукач, Видин 
108). Према попису из 2002. године имала је 612 становника просечне старо-
сти 46,3 године. За последњих нешто више од пола века број становника кре-
тао се овако: године 1948. 1.082 становника, 1953. 1.093; 1961. 1.022; 1971. 
936; 1981. 849; 1991. 702 и 2002. 612. Становници се баве пољопривредом 
и сточарством. Има четвороразредну основну школу и цркву посвећену 
Вознесенију Господњем. Суседна села су Доња Бела Река, Глоговица, Сико-
ле, Танда, Горњане и Бучје.
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Аì lu Grecu, део села у коме живи породица Грекуловића.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бора у Луки.

Баба Марта, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.
Baltă, ливаде, њиве.
Baltа a lu Raşcu, ливаде, њиве.
Baltа Ľubiţi, ливаде, њиве.
Bălţ, пашњак.
Бара, поље, шума.
Баре, бара и трска.
Barńi Deu, обрадиво земљиште, пашњаци, шума.
Бездан, пећина, јама.
Бела водa, врело, поток, лева притока Црнајке.
Бела река, река која пролази кроз Доњу Белу Реку.
Бели брег, пашњак, шума.
Bibańi, део села у коме живи породица Бибановића.
Bigar-Kéì, поток, ливаде, пашњак.
Black manager, проjектован спортско-пењачки смер успона на плани-

ну Стол.
Borđeì, слаба земља, слабо растиње.
Боркова јаруга, традиционални смер успона на планину Стол, дуг 50 

m.
Букова глава, брдо под шумом.
Bunarì, крашка јама на седлу Стола.
Бучја глава, вис, пашњаци, шума.
Бучје, букова шума под Столом.
Бучји поток, лева притока потока Ветрена.

Vadu dă Sus, 1. канал за воденицу; 2. газ на Топљанској реци.
Vaľa Goaleìi, речица, ливаде, шума.
Vaľa Mică, речица.
Vaľa Prvuluì, река.
Vaľa Strîmtă, клисурица на потоку.
Vaľe, в. Доњи крај.
Велика Тилва, узвишење (703 m) источно од села.
Велики брег, пашњаци, шума.
Велики поток, притока Беле реке.
Велико поље / Лучко поље, обрадиво земљиште, ливаде.
Ветрен, поток, лева притока Беле реке.
Vetrińă, поток, лева притока Лучке реке; поље, ливаде, пашњаци.
Vizac, стеновито брдо у лук савијено, у северном подножју шума.
Vizacu Kîrş, кршевито брдо северно од планине Стола.
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Vizacu Míc, каменити венац.
Vizacu Mare, каменити венац северно од Стола.
Vîrfu Pìatre, стеновити вис.
Влашка мала, део центра села Луке.
Voìneśći, део села у коме живи породица Војиновића.

Gabariţă, поток.
Ginduśă, поља, шуме, ливаде, раније и рудник; заселак.
Гола рудина, голо брдо, скоро без травке.
Голаја, голо брдо.
Големи Стол, други назив за планину Стол, јер постоји и Мали Стол.
Golubońi, део села у коме живи породица Голубовића.
Горњи крај / Ђал, горњи крај села.
Горска вила, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.
Građina lu Stana, башта, повртњак.
Гробље брадатих, камене форме издужених облика у подножју Визака.
Groşi, брдо, заселак.
Грч, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.
Гувно, поље западно од села.
Gura lu Voìin, река.

Деда Алекса, традиционани смер успона на планину Стол, дуг 70 m.
Дели Јован, планина у источној Србији.
Директна борска јаруга, традиционални смер успона на планину 

Стол, дуг 55 m.
Директна јаруга, традиционални смер успона на планину Стол, дуг 

150 m.
Дом културе, некадашњи задружни дом у центру села.
Доњи крај / Vaľe, доњи крај села.
Dos, шумовита страна.
Dosu Muori, воденичка шума.
Drumu Kiriđesc, пут који је водио за Салаш.
Дубоки поток, притока Беле реке.
După Stol, ливаде са оне стране Стола.

Đаl, в. Горњи крај.
Đalu al Marìe, брдо (543 m) под обрадивим земљиштем, ливадама, 

пашњацима и шумом.
Ђерманов поток, десна притока Беле реке.

Zapisc în Livez, записно дрво и заветни крст.
Збег, пашњаци, шума.
Зелено брдо, шуме, ливаде.
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Змија, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.

Извори, извори.
Izvoru al Răśe, јак, хладан извор.
Izvoru Latul, бистри планински извор према Белим водама.
În Borđeìe, oбрадиво земљиште у источном подножју планине Стола.

Јама два, други по реду понор у Кеју.
Јама један, први по реду понор у Кеју.
Јама три, трећи по реду понор у Кеју.
Јаруга, традиционални смер успона на планину Стол, дуг 150 m.
Јаруга са окном, традиционални смер успона на планину Стол, дуг 

150 m.
Јастребовац, шуме, ливаде, пашњаци, камен.
Јеренићево, поље, шума.
ЈНА јаруга, традиционални смер успона на планину Стол, дуг 60 m.
Јовичин поток, притока Беле реке.

Карамба, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.
Casa lu Voìa Zdravković, кућа и велики тор за овце угледног домаћина 

Воје Здравковића у Подстолу.
Casa lu Pop Uros Burić, кућа некадашњег пароха попа Бурића.
Kеì, извор, група појата засеока Топле.
Кинеска кухиња, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.
Cîmp, група појата засеока Топле.
Cîmpa Marìe, заселак.
Cîpmu al Marìe, уп. Велико поље.
Cîmpu al Mic, шума, пашњак, в. Мало поље.
Clocośar, клисура на једном потоку.
Коловоз, пут са јако усеченим колотраговима.
Cracu Verđe, в. Зелено брдо.
Cracu Cîrśag, брдо, пашњаци.
Cracu lu Măśiì, извор, појило.
Cracu lu Stoìcu, заселак.
Cracu Porcăreţ, в. Свињач.
Cracu Turculuì, узвишење, обрадива земља, в. Турско брдо.
Cracu Ţrnaìcă, заселак, пронађени су фрагменти старе грнчарије.
Краставички поток, десна притока Беле реке.
Crş, кршевито узвишење.
Crş Marìe, кршевити предео.
Crş Míc, каменито земљиште.
Crşpola, узвишење (906 m), ливаде, шума.
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Culmìa Marìe, брдо.

La Vád, долиница, повремено са водом.
La Grobişće, гробље.
La Munće, брдо.
La Prilaz, пашњак, ливаде.
Lacu, бара.
Lacurì, пашњак, шума, превој из Топле у Бучје.
Ливађе, в. Livez.
Ловиште Дели Јован, простире се на планини Дели Јовану на повр-

шини од око 13.000 хектара.
Lukiìa, село у општини Бор.
Lunca Marìe, ливада у кривини реке.
Lṷócu lu Alecsandar, oбрадива земља.
Lṷócu lu Вaba Duşki, њива.
Lṷócu lu Dobrivoì, њива.
Lṷócu lu Jivorad, њива.
Lṷócu lu Iovanca, њива.
Lṷócu lu Srećco, њива.
Lṷócu lu Lеposav, њива.
Лучка река, десна притока Равне реке.
Ľivada cu Cal, ливада поред Vaľa Marìe.
Ľivada Marìe, ливада у Лучком пољу.
Ľivada Ulmuluì, ливада на којој се налази један велики усамљени 

брест, в. Ulm.
Ľivez, ливаде и заселак.
Мала река, речица, ливаде.
Мали брег, шумовито узвишење (629 m).
Мали Стол, кршевит гребен северно од Големог Стола.
Мало поље, обрадиво земљиште, пашњаци.
Malu Iepurilor, њива под детелином.
Martińeşći, део села у коме живи породица Мартиновића.
Млада борска јаруга / Борска јаруга, традиционални смер успона на 

планину Стол, дуг 60 m.
Mṷára Ańgeľini, земљиште око некадашње воденице.
Mṷára lu Dobrivoì, земљиште око некадашње воденице.
Mṷára lu Sava, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára Miľeńi, некадашња воденица и околно земљиште.
Mṷára Sátuluì, воденица и околно земљиште.

Нирвана, традиционални смер успона на планину Стол, дуг 70 m.
Ńamţî, шума.
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Obleź, обложине, група појата засеока Топле.
Ogaşu, речица.
Ogaşu al Rău, поток.
Ogaşu Crśaguluì, поток.
Ogaşu cu Crăstăvìeţ, поток.
Ogaşu Cîrśmaruluì, поток.
Ogaşu Curtuluì, притока Беле реке.
Ogaşu lu Craìmar, притока Беле реке.
Оgaşu lu Micşa, притока Беле реке.
Ogaşu lu Petrica, притока Беле реке.
Ogaşu Pauli, притока Беле реке.
Ogaşu Samaruluì, поток, притока Беле реке.
Ogaşu Sátuluì, поток који протиче коз село.
Opren, пашњаци.

Павлов поток, в. Ogaşu Pauli.
Паганин, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.
Pauľeşti, заселак.
Pe Vaľa Miсă, воденица и околно равно земљиште.
Пеђин камин / жљеб, традиционални смер успона на планину Стол, 

дуг 50 m.
Пипи Дуга Чарапа, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.
Piscu Înalt, шиљат стеновити вис.
Pìatra a Lebă, пашњак, камењар.
Pìatra Antonită, ливаде на Дели Јовану.
Pìatra in Pȋńinată, камен, стена
Pìatra Ńagră, брдо (724 m), шума, ливаде.
Pìeśćeră, пештера, пећина.
Планика, традиционални смер успона на планину Стол, дуг 65 m.
Plośćină, потпуно гола, еродирана земља на Дели Јовану.
Под Визак, ливаде, шума.
Подстол, подножје планине Стола; заселак.
Поље, обрадиво земљиште.
Понор, место где понире вода.
Puotocu, поток.
Празна врећа, обрадиво земљиште, шума, извори; заселак.
Првулов поток, десна притока Црнајке.
Предајник, телевизијски предајник на планини Дели Јовану.
Predońi, део села у коме живи породица Предића.
Preslă, узвишење (702 m), шума.
Prisacă, поља, шуме, ливаде; заселак.
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Равна река, друго име Беле реке.
Распеће, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.
Рђави поток, извор и појило.
Repatiìă, ливаде на Дели Јовану.
Rîpiľi Vaduluì, стрма долина у којој само за време киша и топљења 

снега има воде.
Рудник Свете Ане, некадашњи рудник злата Ђорђа Вајферта.
Ruźină, пашњак.
Русман, некадашњи рудник метала.

Săľişće, поље испод планине Стола, место где је раније било село. Про-
налазе се фрагменти старе керамике.

Сандуловићи, махала у којој живи истоимена породица.
Sát, центар села.
Свињач, узвишење (575 m) под обрадивим земљиштем, грабовом шу-

мом и пашњацима.
Село, в. Sát.
Сеоски водовод, сеоски водовод је узео воду са врела Белих вода.
Scapov, некадашње име засеока Топле.
Scaun, стена, столица.
Scooby Doo, спортско-пењачки смер успона на планину Стол.
СКП, традиционални смер успона на планину Стол, дуг 80 m.
Смер ипсилон, традиционални смер успона на планину Стол, дуг 150 

m.
Soìńac, пашњаци, ливаде, пут за Стол.
Somină, према тврђењу информатора то је јединствена биљна врста 

која расте на вертикалној стени Стола, за коју се верује да је раритет у Србији 
и да има лековита и магијска својства.

Српска мала, део села Луке.
Стојково брдо, в. Cracu lu Stoìcu.
Stînca cu Bou, велика усамљена стена.
Стол, планина изнад села Луке (1.155 m).
Su Stól, заселак испод саме вертикалне стране планине Стола.

Танда, суседно село селу Луки.
Tîlvă, брдо заравњеног врха под обложинама.
Tîlva Marìe, купасто брдо (631 m) под шумом.
Tîlva Mică, купасто брдо (582 m) под шумом.
Топла, заселак села Луке.
Топлица, в. Топљанска река.
Топљанска река / Топлица / Топољска река, десна притока Равне реке.
Топољска река, в. Топљанска река.
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Trailońi, део села у коме живе Траиловићи.
Требућ, шуме, ливаде, пањаци; заселак; средњовековни мајдан злата.
Тупан, брдо (472 m) под шумом, са источне стране села.
Турска воденица, воденица и околно земљиште.
Турско брдо, узвишење, обрадива земља.

Uìovă, река.
Uìoviţă, поток, обрадиво земљиште; заселак.
Úlm, велики, усамљени брест на ливади, около шума.

Fîntîna în Lukiìa, јавна чесма у Луки.
Flashdance, пројектован спортско-пењачки смер на планину Стол.

Цветана, рудина.
Црвена земља, земља црвене боје на путу из села Луке за планину 

Стол.
Црква, сеоска црква посвећена Вознесенију Господњем.
Црнајка, река и подручје око њеног горњег тока.
Црња, шума, пашњаци.

Чесма Ђорђа Вајферта, чесма у долини Павловог потока коју је 
својевремено подигао Ђорђе Вајферт, тада власник рудника Света Ана.

Чесма преко реке, чесма у селу, на десној обали реке.
Чесма ратницима палим у Другом светском рату, чесма у центру 

села.
Чиста буча, в. Чиста бучина.
Чиста бучина, поље, шума, уп. Śitabuşa.

Śeret, поље, поток, група појата засеока Топле.
Śitabuşă, обрадиво земљиште, пашњаци.
Śuacă, брдо, јужно од села.
Śṷaca Babe, голо брдо.
Śucară, шумовито брдо над селом.

Школа, четвороразредна основна школа у центру села.

ЛУКОВО

Луково

Етник: Луковчанин, Луковчанка.
Ктетик: луковски.

Село Луково се налази на око десет километара западно од Бољевца. 
Лежи на Црном Тимоку и на путу Зајечар–Параћин. По попису из 2002. го-
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дине у селу је било 227 домаћинстава, а живело је 1.395 становника, про-
сечне старости 40,7 година. Број његових житеља не опада тако нагло као у 
суседним селима. У последњих пола века њихов број се кретао овако: године 
1948. 1.617; 1953. 1.468; 1961. 1.343; 1971. 1.421; 1981. 1.488; 1991. 1.386 и 
2002. 1.395. У селу у већини живе Срби (84,94%). Остало су Власи, Руму-
ни и Роми. Становништво се бави земљорадњом и сточарством, али се и 
знатан број налази на привременом раду у иностранству. Ови последњи су 
подигли више лепих стамбенох зграда, скоро правих двораца, особито поред 
магистралног пута који из Зајечара води у Параћин. Село Луково се први 
пут спомиње у турском попису од 1455. године. Тада се налазило у тимару 
Базарловом, који је владао заједно са Радулом, који је био у Влашкој. Поме-
нути Базарлу је записан заједно са Аслбегом, али је његов део држао Жебан 
(Жупан) (Лукач, Видин 82). Титула жупана је средином XV века постојала у 
Трансилванији. Што се тиче жупана Радула који се налазио у турској служ-
би, о њему не постоје сигурни подаци. Само у народној традицији овог 
дела Србије постоји неки Радул бег који је подигао осам цркава. Могуће је 
да та традиција то име везује за Рада III (1462–1477) који је био “војвода и 
господар целе Угровлахије“ (ib. 93). (Чини се да се подаци o овом Лукову, 
можда, односе на сврљишко Луково). По предању у Лукову је у току XVI 
и XVII века постојао манстир св. Луке. Мисли се да је по томе манастиру 
село добило име Луково. Године 1895. на манастирским рушевинама поди-
гнута је садашња црква. Суседна села су: Мирово, Јабланица, Криви Вир и 
сокобањска села Јошаница, Врмџа и Мужинац.

Крајем XX века била је надалеко чувена плех музичка група Раке 
Костића.

Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Лукову.
Анђелкова вртача, вртача више села.
Антина вртача, вртача више села.

Баба Јанка, шума, пашњак, ливада.
Бањске пољане, пашњаци према сокобањском атару.
Бачарков брег, њиве, ливаде и шума, северно од села.
Беле воде, јак извор.
Бељаковица, пашњак, ливаде.
Бигар, стена која ствара водопад на речици Луковици.
Бисерановачки поток, десна притока Црног Тимока.
Брданов извор, извор Брдановог потока.
Брданов поток, поток, западно од села.
Букалишки поток, лева притока Луковице.
Букалиште, шума, поток, југозапагно од села.
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Буковик, узвишење (464 m) чија је западна страна под шумом и врта-
чама, источна под обрадивим земљиштем и воћњацима, са неколико бунара 
и две-три групе колиба, западно од села.

Бунари на Кулајни, неколико бунара на пољу Кулајни.
Бунари на Милошевом брду, пет бунара у подножју брда.
Бучина, пашњак и шума на западним падинама Ртња.
Буша, поток, саставница Коловрата.

Васиљевац, ливаде, пашњаци.
Васина вртача, вртача, више села.
Велика вртача, вртача више села.
Венчићи, вртаче оштрих камених ивица.
Вир код Воденице, вир на Луковском врелу.
Вићина колиба, колиба у јужном делу сеоског атара и околно 

земљиште.
Влашки крај, крај села у коме живе Власи.
Водени кладенац, извор узет за сеоски водовод.
Водени поток, десна притока Црног Тимока.
Воденица, стара воденица на Луковском врелу.
Врело, 1. извор реке Луковско врело; 2. друго име за реку Луковско 

врело; 3. извор Дулског потока, западно од села; 4. извор реке Луковице.
Врело / Луковско врело, река западно од села, лева притока Црног 

Тимока. Овде су нађена два бакарна новчића цара Константина.
Врелце, извор једног потока према сокобањском атару.
Вртаче, шире подручје више села са доста већих и мањих вртача.
Вучја вртача, вртача више села.
Вучја коса, шума и пашњак између Горње реке и Вучјег потока.
Вучји поток, лева притока Горње реке.

Ганићева воденица, воденица и околно земљиште.
Гвоздени мост / Горњи мост, гвоздени мост на Црном Тимоку у горњем 

крају села.
Главица, вис, шума на западним падинама Ртња.
Глучански извор, извор Глучанског потока.
Глучански поток / Глучински поток, лева притока Луковице.
Глучински поток, в. Глучански поток.
Големо брдо, обрадиво земљиште, воћњак, пашњаци, шума, вртаче и 

један мајдан камена.
Големо поље, обрадиво земљиште, ливаде.
Голиш, шума између Мариног потока и Дубоког потока, јужно од села.
Голишки поток, десна притока Парковског потока.
Голубичин поток, поток, лева саставница Луковице и шума.
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Голубичина коса, брдо, пашњаци, шума, јужно од села.
Горња река, притока Луковице.
Горња спомен чесма, спомен чесма у горњем крају села.
Горњи мост, в. Гвоздени мост.
Горунова бара, бара, мочварно земљиште.
Градиште, пашњак, шума, вртаче.
Градиште на Црвеном камену, остаци старог утврђења на стени ниже 

села.
Грапчина, грабова шума, камењар, вртаче, изнад села, према планини.
Гробље, сеоско гробље на брду северозападно од села.

Данилова колиба и тор, колиба и тор у јужном делу сеоског атара и 
околно земљиште.

Дебела коса, пашњак и шума.
Дебела крушка, шума, удолина, поток.
Деда-Пуцуљева колиба, колиба и околно земљиште у јужном делу се-

оског атара.
Добре воде, пашњак и извори.
Доњи мост, в. Камени мост.
Драге Дудуљу колиба, колиба у јужном делу сеоског атара.
Дренова, брдо, обрадиво земљиште.
Дренова глава, вис (444 m), шума, пашњак, вртаче и неколико кућа у 

подножју.
Друмска меана, механа, у ствари каравансерај у Лукову, на путу 

Зајечар–Параћин, саграђена 1835. године.
Дубока вртача, вртача више села.
Дубоки поток, десна притока Црног Тимока; шума, јужно од села.
Дулски поток, десна саставница Луковице и околна шума.

Жаре Чокањевом колиба, колиба и околно земљиште на југу сеоског 
атара.

Железничка станица Луково, бивша железничка станица на уско-
трачној железничкој прузи Зајечар–Параћин.

Живанова вртача, вртача више села.

Забрђе, голет на планини Ртњу.
Зеча вртача, вртача више села.
Змијарница, каменити терен више села.
Зубанова чука / Зубаново брдо, шума западно од села.
Зубаново брдо, в. Зубанова чука.

Игралиште, фудбалско игралиште месног клуба Национал.
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Измидово, 1. поток, притока Луковице; 2. шумовити предео у изво-
ришном току Лапушњанског потока.

Илина вртача, вртача више села.
Илина глава, шумовити вис (712 m) у изворишном току Голубичког 

потока.
Илина колиба, колиба и околно земљиште у јужном делу сеоског атра.
Илина чука, шума, пашњак.

Јабланичка вртача, вртача више села.
Јанкова вртача, вртача изнад села.
Јасенова бара, вртаче, шума и влажно земљиште.
Јерска падина, шума, пашњак, њиве.
Јерски поток, лева притока Црног Тимока.
Јерско поље, њиве, ливаде, шума.
Јованова вртача, вртача више села.
Јовин поток, лева притока Црног Тимока.
Јонски поток, лева притока Црног Тимока.
Јорданова воденица, некадашња воденица и околно земљиште.
Јошје, остаци старог рудника и топионице гвожђа.

Калинова вртача, вртача више села.
Калуђерица, речица, лева притока Луковице.
Калуђеровац, поток, десна притока Луковице.
Калуђерово, каменито земљиште и пашњак на западним падинама 

Ртња.
Камени мост / Доњи мост, камени мост на свод на улазу у село из 

правца Бољевца.
Кафана Извор, кафана из XIX века у центру села, која је до сада носи-

ла различита имена.
Кнежи брег, голо земљиште, пашњак и неколико извора.
Козачки гроб, вис (722 m), вртаче, гробни белег, извор и поточић који 

пресушује.
Козји грб, вис, шума.
Коловрат, поток, лева притока Црног Тимока.
Конопљиште, њиве и ливаде поред реке.
Копривно брдо, шума, пашњаци.
Коритари, крај у коме живе Роми.
Коса, шума.
Кривовирска вртача, вртача више села.
Кривовирска страна, шуме, пашњаци, вртаче према селу Кривом 

Виру.
Кривовирски Тимок, река Црни Тимок.
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Кулајна, њиве, ливаде, потоци, извори, бунари и неколико појата, 
југозападно од села.

Кулајски поток, десна притока Црног Тимока, лети пресушује.
Кусак, голет (1.053 m) на планини Ртњу.
Кусача, западни (1.402 m), нижи део планине Ртња.

Лазине, шуме, ливаде и остаци касноантичког кастела.
Лапушња1, њиве, ливаде, пашњаци, шумарци, неколико извора и 

појата на десној страни реке Лозице.
Лапушња2, средњовековна црква посвећена Св. Николи, дуга 20, а ши-

рока 6,4 m, данас се налази у конзервираним рушевинама. Према објављеном 
ктиторском натпису подигао ју је 1501. године „... blagoverni i hristoläbjvi 
gospodinâ Çñanâ Radul, voevoda i gospodinâ vâsei zemli ougrovlahiskoi...“ 
а живописали 1510. године кнез Богоје и госпођа Мара. И док су се ис-
траживачи трудили да утврде ко је тај Радул-бег који је подигао ову цркву, 
сматрајући да је то могао бити онај војвода који је живео за време Ангели-
не, жене деспота Стефана Бранковића, односно да је то влашки кнез Радул 
IV (1495–1508) или по другима Рад III (1462–1477) који је био „војвода и 
господар целе Угровлахије“, црква је већ одавно пре њих постојала, јер је 
спомиње турски попис из 1455. године: Църква Лопузна (Лукач, Видин 83). 
После освојења наших земаља Турци су забранили подизање нових цркава, 
али су дозволили обнављање порушених, но само оних које су биле читаве у 
време Мехмеда Освајача (1451–1481), а затим се из неких разлога порушиле. 
Обнављање се могло обавити само у истим димензијама и у истом изгледу. 
Према томе Радул-бег, ако се о њему ради, није био први ктитор, он није по-
дигао цркву Лапушњу, он ју је могао обновити, можда из тешких рушевина, 
или само поправити. Треба напоменути да су се они који су цркве обнављали 
понекад на натписима приказивали као да су их сами градили. У сваком 
случају црква Лапушња је старија од XV века, јер таква каква је, по својим 
димензијама она пре изгледа као владарска задужбина, а не, како се сматра-
ло, као црква даровница коју је подигао Радул-бег у славу својих пријатеља 
српских средњовековних владара. Те пописне године (1455) Лопушња се на-
лазила у истом тимару са Лозицом и имала исте пореске обавезе (Лукач, Ви-
дин 83). Црква се спомиње и у попису од 1560. год. као Манастир Лопушна 
(Лукач, Видин 107), а и у попису од 1586. године, када се наводе и имена три 
њена духовника: Ликурије, Гаврил и Мартирије (Лукач, Црна река 65).

Лапушњанска река, десна притока Црног Тимока.
Лапушњански поток, поток, долина, шума.
Леденичка страна, јужна голет на планини Ртњу.
Летњак, каменито земљиште и пашњак на планини Ртњу.
Ливађе, ливаде поред Тимока, више села.
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Лија вртача, вртача више села.
Липак, липова шума према сокобањском атару.
Липов трап, пашњак и шума.
Лозањски скок, брдо (735 m), северна страна шумовита, јужна потпу-

но гола и каменита, у изворишном току Дулског потока (крајњи југ сеоског 
атара).

Лопушње, њиве, ливаде, шума.
Лукавица, в. Луковица.
Лукавица вр, планински вис према Сокобањи.
Лукавица седло, планински превој на путу за Сокобању.
Лукавички пут, пут који из Лукова, преко Лукавице, води за Сокобању.
Луковица / Лукавица, 1. река, десна притока Црног Тимока, извире из 

Врела у Васиљевцу; 2. шума и потоци на западној страни планине Ртња; 3. 
превој на путу за Сокобању; 4. средњовековно село које се налазило у до-
лини Лукавице.

Луково, село у општини Бољевац.
Луковска преседлина, пашњаци, шума.
Луковски поток, поток.
Луковско врело, 1. пећина из које извире речица Врело; 2. река, лева 

при тока Црног Тимока.

Љиљак, каменито земљиште.
Љубе Рашиному воденица, воденица и околно земљиште.
Љубина колиба, колиба у јужном делу сеоског атара и околно зе мљи-

ште.

Мала вртача, вртача више села.
Мали пад, шума, пашњак, вртаче.
Мали Скок, пашњаци на западним падинама Ртња.
Манастир Врело, средњовековни манастир. За њега се сматра да је био у 

самоме селу Кривом Виру, да је био посвећен Богородичином Благовештењу 
и да се у турском попису из 1455. године спомиње као манастир Вирале (Лу-
кач, Видин 68). Тада се са манастиром Луковом налазио на истом тимару, 
имао је четири духовника и пореску обавезу од 150 акчи (Лукач, Видин 68). 
Међутим, Д. Б. Лукач исправно сматра да се манастир није налазио у Кривом 
Виру него да је био у долини реке Врело, у атару села Лукова (ib. 192). У 
попису из 1560. године не спомиње се више. Међутим, према једном другом 
запису, он је те године још увек постојао, јер је 1560. године ђак Симеон 
писао и завршавао свету и божаствену књигу „...vâ manastirï naricaímem 
Vrïle praznik svetoí blagovïæenje prïsvetjí bogorodice...“3. Чини се да је 

3 С. Вељковић, Бољевац и околина, Бољевац 1986, стр. 41.
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ред догађаја у вези са манастиром 1560. године ишао овако: прво, запис ђака 
Симеона који спомиње манастир, потом турски попис који га не наводи, из 
чега произилази да је манастир у том међувремену запустео. Рачуна се да је 
камен са његових рушевина пренет за обнављање цркве Лозице, тако да је 
данас о њему остао само топоним Црквиште.

Манастир Луково, средњовековни манастир. Овај манастир се први 
пут спомиње у турском попису из 1455. године. У то време имао је четири ду-
ховника и плаћао порез од 150 акчи. Заједно са манастиром Врелом и још не-
ким околним селима налазио се у тимару Јусуфа, сина Чирак Хазаровог, који 
је после смрти свога оца преузео дужност чувара Муратовог тулбета (Лукач, 
Видин 68). Крајем XV или почетком XVI века манастир је опустео, јер се 
не спомиње у збирном попису из 1531–1535. године (Лукач, Црна Река 64). 
После тога је обновљен. У попису од 1560. налазио се у тимарима двојице 
тимариота, Ибрахимовом где је плаћао 300 акчи дажбина и Мир Мехмедо-
вом коме је такође плаћао 300 акчи (Лукач, Видин 132–133). Године 1568. 
имао је седам духовника: старца Алдомина, Тошу дијака, Степана калуђера, 
Симу Милшу, старца Ликурија монаха, Генадија дијака и Блад Пава (Лукач, 
Црна река 65). У народу се сматра да је манастир био посвећен Св. Луки и да 
отуда долази име селу Луково. Али не, манастир је био посвећен св. Николи 
(Лукач, Црна река 66), па етимологију села треба тражити на другој страни. 
Манастир је касније пострадао. На месту где се налазио подигнута је 1895. 
године садашња, неугледна, сеоска црква.

Марков поток, поток који извире у Васиљевцу и одлази у Моравицу.
Мартин извор, извор Мартиног потока.
Мартин поток, десна притока Црног Тимока.
Мађарев чокот, њиве, ливаде, шума.
Мађарева коса, њиве и шумарци.
Мађарево, в. Мађарев чокот и Мађарева коса.
Месна канцеларија, лепа зграда месне канцеларије и месне заједнице, 

летос су укусно рестауриране. Налазе се у центру села.
Меана „Ајдук Вељко“, стара механа, свратиште путника и рабаџија, 

подигнута око 1856. године.
Мијајлова колиба, колиба и околно земљиште у јужном делу сеоског 

атара.
Микајлова појата, појата у јужном селу сеоског атара и околно 

земљиште.
Микина колиба, колиба у јужном делу сеоског атара и околно 

земљиште.
Милин чокот, шумовита коса.
Милошево брдо, њиве, ливаде, шума, западно од села.
Миљков поток, потпритока Црног Тимока.
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Мишина и Љубина воденица, воденица и околно земљиште.
Мишкин вр, шумовито брдо.
Мост на Луковској реци, мост преко Луковице на бившој прузи 

Зајечар–Параћин.

Немачко злато. Постоји прича да су Немци повлачећи се 1944. године 
из источне Србије у Лукову закопали неколико златних полуга које су били 
понели из Бора, али их због борби које су водили нису могли даље носити. 
Многи су их тражили али их нису нашли. Или су их нашли, у потаји.

Николин кладенац, извор и поточић, лева саставница Дубоког потока.
Николина вртача, вртача више села.

Обла / Обло брдо, брдо облог облика, подно планине Ртња.
Обло брдо, в. Обла.
Облози, пашњаци.
Основна школа, школски објекат се води као културно добро општине 

Бољевац.

Пажарак, в. Пожарак.
Паклеш, претежно пашњак, нешто ливада и мало шуме.
Паклешка страна, пашњак.
Паклешки поток, поток који пресушује.
Параћински пут, пут Зајечар–Параћин који је раније пролазио кроз 

центар села; пре више од пола века, пребачен је на јужну периферију села, 
али сада око њега ниче ново насеље, где велелепне куће подижу радници на 
привременом раду у иностранству.

Парковски поток, поток и шума, јужно од села.
Парковско брдо, ливаде, шума.
Пацковски поток, десна притока Црног Тимока.
Перина вртача, вртача више села.
Пландиште, пашњак, ливаде и на врху брда нешто шуме.
Пожарак, пашњаци и шума у међуречју Голубичиног и Дуланског по-

тока, на крајњем југу сеоске територије.
Пожарачки поток, десна притока Голубинског потока.
Пољана, њиве, пашњак, шума.
Према Бањско, јужни део сеоског атара који се граничи са атаром оп-

штине Сокобања.
Преслеш, пашњаци.
Пресло, западна падина Шиљка на планини Ртњу.
Прешановац, махала. Ту је нађена једна бронзана, спирално увијена, 

наруквица.4

4 М. и Д. Гарашанин, Археолошка налазишта у Србији, Београд 1954, стр. 28.
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Ради Грујић воденица, воденица и околно земљиште.
Рајков поток, десна притока Црног Тимока.
Рајкова коса, шумовита коса, јужно од села.
Решето, вртача која пропушта кишницу.
Ртањ, планина у источној Србији (1.570 m), југоисточно од села Луко-

ва.
Рудине, шума, пашњаци.
Рујина Лапушњанске цркве, конзервиране рушевине цркве Лапушње.

Сама чесма, чесма на западном крају села.
Свињска коса, шумовита коса и потоци, јужно од села.
Свињски поток, десна притока Црног Тимока.
Селина, њиве, ливаде, шума, вртаче.
Сеоска воденица, воденица на Црном Тимоку у самом селу.
Сеоски поток, десна притока Луковице.
Скок, гола, каменита планина са вртачама на крајњем југу сеоског ата-

ра, према сокобањском селу Врмџи.
Слана бара, поток.
Слана коса, шума југоисточно од села.
Слани поток, притока потока Слана бара, десне притоке Тимока.
Смиљкова чука, пашњак, ливаде, шума, западно од Ртња.
Спасин поток, лева притока Луковице.
Спасина коса, пашњаци, ливаде, шума.
Спомен чесма, спомен чесма у центру села, испред месне канцеларије.
Средак, камењар, пашњаци и нешто шуме.
Срнећа вртача, вртача више села.
Српска коса, пашњак, ливаде и шума између Луковице и Вучјег по-

тока.
Српски крај, крај у коме живе Срби.
Српски поток, поточић, десна притока Луковице.
Станица, железничка станица на бив. прузи Зајечар–Параћин.
Станчић Ранку воденица, воденица и околно земљиште.
Стојкова чука, шума, пашњак.
Стубал, пашњак и нешто шуме.

Таир, пашњак, ливаде.
Тимок, река Црни Тимок.
Тимок испод Каменог моста, место где се мери санитарна исправност 

воде Црног Тимока.
Тодорова вртача, вртача више села.
Топила, пашњаци и један извор и поточић према сокобањској страни.
Траилова вртача, вртача више села.
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Трештена падина, шума, ливаде.
Трештени поток, поток.
Тупан / Тупањ, њиве и ливаде на левој обали Тимока, ниже села.
Тупањ, в. Тупан.
Турске ливаде, ливаде поред Црног Тимока.

Ћелијац, поток, саставница Коловрата.

Узбрдица, стрмина на путу преко Луковице за Сокобању.
Урвине, некадашње њиве разроване вододеринама.

Фирулов поток, притока Луковице.

Цакићева вртача, вртача више села.
Циганска вртача, вртача више села.
Црвена стена, стена и шума, на северној падини Ртња.
Црвени камен, стена и шума на левој обали Црног Тимока, ниже села. 

Овде је постојало римско утврђење са странама дугим по 60 метара.
Црква, црква у селу, подигнута 1895. године, на месту на коме се на-

лазио средњовековни манастир Луково, посвећена је Св. Богородици.
Црна Река, река Црни Тимок.
Црни Тимок, река.

Чаир, пашњак, ливаде, шума.
Чамбура, извор; више дође као вир.
Читлук, њиве, ливаде, шума, северно од села.
Чокот, вис (665 m), вртаче, шума.
Чука, шумовит вис (560 m) југозападно од села испод којега извире 

Глучански поток.

Шашки део, невисоко брдо под обрадивим земљиштем и шумар-
цима, између села Лукова и Јабланице. Доводи се у везу са Сасима и 
средњовековним селом Сас, записаним у турским пописима.

Шиљак, највиши врх на планини Ртњу (1.570 m).
Широка вртача, вртача више села.
Широка коса, шумовита коса, јужно од села.
Широка падина, поток, десна притока Црног Тимока.
Школа, четвороразредна основна школа у центру села, води се као 

културно добро општине Бољевац.
Шумарева кућа у Измидово, некадашња шумарска кућа и околно 

земљиште.
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МАЛИ ИЗВОР

Мали Извор

Етник: Малоизворац, Малоизворка
Ктетик: малоизворски

Село Мали Извор се налази на четири километра западно од Бољевца. 
Лежи на Сеоском потоку, десној притоци Црне реке. Територију му напо-
ла пресеца Тимок. На десној страни реке, то јест на источној половини се-
оске територије, простиру се пољопривредна поља, каменито земљиште у 
приобалном делу и ретки шумарци. У западном сливу су искључиво шуме, 
пашњаци и ливаде. У селу, с једне стране Сеоског потока, живе Срби, а с 
друге стране Власи. Према попису од 2002. године у 182 домаћинства жи-
вело је 588 становника, просечне старости 47 година. За последњих пола 
века становништво се скоро преполовило. Године 1948. имало је 1.150 ста-
новника, 1953. 1.129; 1961. 1.071; 1971. 928; 1981. 830; 1991. 690 и 2002. 
588. Сељаци се баве земљорадњом и сточарством. Доста њих је прешло у 
Бољевац. Сеоска заветина је Св. Тројица. Није сигурно да се помен селишта 
Извор у турском попису из 1466. године односи на бољевачко село М. Из-
вор; пре би то била махала села Оснића (Бојанић, Фрагменти 17). Суседна 
насеља су: Бољевац, Илино, Мирово, Јабланица, Боговина и Валакоње.

Абуљески кладенац, в. Албуљески кладенац.
Албулески кладенац, в. Албуљески кладенац.
Албуљески кладенац / Албулески кладенац / Абуљески кладенац / 

Буљески кладенац, извор Стрњачког потока, шума, ливаде.
Арнаута, река, десна притока Црног Тимока и равно земљиште на 

њеној левој обали, ниже Бољевца.

Barbuľeśći, део села у коме живи породица Барбуловића.
Бели брег, вис под обрадивим земљиштем и шумом, у левој кривини 

Црног Тимока.
Било, пашњаци и шуме у левом сливу Црног Тимока.
Блато, мочварно земљиште јужно од села.
Boban, дубоки вир у Тимоку.
Богинска чука, шума, ливаде.
Божурова чука, вис (381 m) на североисточном ободу села, њиве и 

шумарци.
Бузак / Гузанова глава / Гузанова чука, купасто брдо под обрадивим 

земљиштем и шумом.
Buìeśći, део села у коме живи породица Бујића.
Буљески кладенац, в. Албуљески кладенац.
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Бунарчић, врелце у селу.

Vaľa Sacă / Сува река / Суваја, река која извире на источним падинама 
Тилва налте, лева притока Црног Тимока.

Ваљавица, ваљавица на Мрљишком врелу.
Велика рудина, брдо (706 m) под шумом.
Вир, вир на Тимоку више моста за Брезовицу.
Воденица на Мировштицу, воденица и околно земљиште.
Врелска коса, шумовит хрбат на левој страни Радованске реке.
Врелска падина, шумовита страна на левој обали Радованске реке.

Гвоздена ћуприја, некадашњи гвоздени железнички мост на Црном 
Тимоку, данас не постоји.

Главица, 1. вис (322 m) под обрадивим земљиштем и шумом, источно 
од села; 2. шумовит вис (415 m) јужно од села.

Говедариште, поток, лева притока Ваља саке.
Говедарски поток, лева притока Ваља саке.
Горња Грапчина, горњи, виши део Грапчине.
Горуњиш, шумовити комплекс на левој обали Радованске реке.
Грабов дел, брдо благих страна (409 m) под обрадивим земљиштем, 

југоисточно од села.
Грапчина, камењар, вртаче, грабова шума и глогово трње, западно од 

села.
Грапчинка, шума на крају села.
Грнчарева кућа, кућа неког грнчара у М. Извору.
Гробље, сеоско гробље источно од села.
Гузанова глава, в. Бузак.
Гузанова чука, в. Бузак.
Gura Văì Vaľa Sacă, каменита клисура и много камења у кориту које 

је нанела вода.
Diľmu, узвишица на Грапчини.

Долња градина, башта, воћњак.
Долња Грапчина, доњи, нижи део Грапчине, нагнут према Тимоку.
Dós, њиве, ливаде, пашњаци, шума и каменито земљиште, у углу Ти-

мока и леве обале Арнауте. (На влашком dos = друга страна, наличје; шума. 
Обично је то осојна страна, често шумовита).

Dungă / Dunga Laculuì, шума на десној обали Ваља саке.
Dunga Laculuì, в. Dunga.

Đin Vaľe đe Casa, башта, градина.
Ђулан, брдо и велики шумовит комплекс са пуно извора и потока на 

левој обали Радованске реке.
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Ђулански осојак, шумовит вис (802 m) на левој обали Радованске 
реке.

Ђулански поток, поток који тече са виса Ђулана.

Живаново, имање поред потока.
Жљебура, шума и пашњаци на левој обали Радованске реке.

Здравков вр, врх (923 m), поток и шума у левом сливу Црног Тимока.
Здравков поток, горњи ток Средње реке.
Змијанац, поток и околно обрадиво земљиште и шумарци.
Зрнце, обрадиво земљиште, поред друма Бољевац-Параћин.

Игралиште, фудбалско игралиште месног клуба Ловац.
Извор, народни назив за село Мали Извор.
Изворчић, раније употребљавано име за село Мали Извор.
Izlazu, утрина, сеоски пашњак.
Илијина појата, појата и околно земљиште.

Јабланичке појате, група појата на левој обали Радованске реке.
Јасмина, продавница мешовите робе.
Јеловица, обрадиво земљиште и појате јужно од села.

Казан, шумовит комплекс на источним падинама Тилва налте.
Калабинска чука, шума, пашњаци.
Камени мајдан над Гвoздену ћуприју, каменолом код некадашњег 

железничког моста на Црном Тимоку.
Каменчић, место на тромеђи Малог Извора, Бољевца и Илина.
Камењак, каменито брдо на левој обали Црног Тимока.
Карабашевска воденица, воденица и околно земљиште.
Кеìа, шумовито брдо уз десну обалу Тимока.
Кладенац, доњи ток Сеоског потока.
Код бабе, усамљена кућа на десној обали Тимока, испод Грапчине.
Coľibă, усамљена кућица на брду, поред пута за Јабланицу, покривена 

каменим плочама.
Косе, шумовит комплекс у левом сливу Тимока.
Cracu Albuľesculuì, брдо у левом сливу Црног Тимока.
Кривајница, шумовита долина у левом сливу Тимока.
Кривајнички поток, поток који извире у Кривајници.
Крњеница, стене, вртаче, шума и врелца Тимока.
Кукујево, в. Кукујова.
Кукујова / Кукујево, шумовит комплекс на левој обали Ваља саке и 

левој обали Тимока, појате.
Кукујовин поток, лева притока Ваља саке.
Cucută, шумовит хрбат (985 m), извори и потоци.
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Laculuì, пашњак, влажно земљиште и шума.
Ľivada dă Jos, ливада, влажна ливада.
Lṷócu a lu Dragişa, њива.
Lṷócu a lu Iľiìa, њива.

Љупчин браник, шума.

Мали Извор, село.
Марјанова колиба у Крњеницу, колиба и околно земљиште.
Маркиш, уска шумовита долина и поток, лева притока Радованске 

реке.
Марков кладенац, извор.
Мартинов поток, лева притока Ваља саке.
Милутинов сливар, шљивaк.
Muorminţ, в. Сеоско гробље.
Мост, мост на Црном Тимоку на путу за Брезовицу.
Мостабаша, пашњаци и шуме на левој обали Радованске реке.
Мрљешевско врело, в. Мрљишко врело.
Мрљиш, предео око Мрљишког врела.
Мрљишко врело / Мрљешевско врело, јако врело које тихо али снаж-

но избија, као из бунара, поред саме десне обале Тимока и одмах покреће 
једну воденицу, односно ваљавицу.

Мустајбашин конак, бивши конак извесног Мустај баше.

Негина градина, башта, повртњак.
Нерезине, њиве.

Ogaşu Sátuluì, в. Селски поток.
Оштри камен, шиљата стена на ушћу Ваља саке у Тимок.

Павловдан, сеоска заветина у М. Извору, крст у пољу.
Падина, обрадиво земљиште и шума.
Паучин поток, поток.
Плешевац, обрадиво земљиште и шумарци, североисточно од села.
Pleśoì, влашки назив за Плешевац.
Plopiìe, шума.
Плужник, баште, виногради, њиве и шума, источно од села.
Појатиште у Грапчину, место где је некада била појата и околно 

земљиште.
Појиште на Мировштицу, појило на реци Мироштици.
Polumbar, шуме, ливаде и пашњаци у левом сливу Црног Тимока.
Понор, пашњак, шума, вртаче.
Понорска ћуприја, мост на Црном Тимоку.
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Попов поток, горњи ток Сеоског потока.
Преслеш, удолина којом тече поток, шума, пашњаци и ливаде, у левом 

сливу Тимока.
Пруга, бивша железничка пруга Зајечар–Параћин.
Pruniş a Batrînă, шљивар.
Пут за Мировштицу, пут који води из села на реку Миро(в)штицу.

Равна стена, вертикално одсечена стена на левој обали Тимока, према 
јабланичком атару.

Радовањска река, лева притока Црног Тимока.
Река, земљиште поред Тимока на коме је сејана конопља.
Roşiìan, брдо северно од села.
Рудине, пашњаци и ливаде дуж леве обале Радованске реке.
Рујак, обрадиво земљиште и шума.
Рујишки поток, поток, лева притока Радованске реке.
Русаница, крст у пољу посвећен Св. Петки Русалној.

Саљинска чука, брдо под шумом, северно од села.
Sát, в. Средсeло.
Свињски поток, десна притока Ваља саке.
Селски поток / Сеоски поток, поток који пролази средином села Ма-

лог Извора, десна притока Тимока.
Сенци, обрадиво земљиште, пашњаци и шумарци, јужно од села, изво-

риште Сеоског потока.
Сеоски поток, в. Селски поток.
Скрајња коса, шумовита коса у левом сливу Тимока.
Скрајња река, река која извире у области Тилва налте, лева притока 

Тимока.
Соколица, стрме стене.
Сопил, пашњак.
Средња река, саставница Скрајње реке.
Средсело, центар села.
Станчев поток, поток који извире у Косама.
Старчева падина, шумовита страна на левој обали Радованске реке.
Стена, усамљена стена у облику мало накривљеног стога сена, на 

десној обали Црног Тимока.
Стрењак, в. Стрњак.
Стрмјачки поток, доњи ток Буљеског потока.
Стрњак / Стрењак, каменито земљиште, шума.
Стрњачки брег, шумовито брдо у левом поречју Тимока.
Стрњачки поток, десна притока Ваља саке.
Студени кладенац, извор.
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Сува река, в. Vaľa Sacă.
Суваја, в. Vaľa Sacă.
Sînt Aranźel, место народног окупљања на Светог Аранђела, летњег.

Талабинска чука, вис (328 m) под шумом у углу Сеоског потока и 
Црног Тимока.

Tîlva Naltă, масиван вис (1.054 m) под шумом, са више извора и пото-
ка, у левом сливу Црног Тимока.

Тимок, река Црни Тимок.
Траилова чука / Траиловска чука, брдо под грабовом шумом, на сз. 

ивици села.
Траиловска чука, в. Траилова чука.
Тришино брањиште, шума у потоку.
Тројица, белег сеоске заветине. Тројица се у Малом Извору слави у 

четвртак после Духова. Тако је то наредио један ранији председник општине 
да би могли да им долазе гости из суседних села, која славе Духове у прави 
дан.

Трујин дос, шумовита страна.
Туђица, 1. обрадиво земљиште. Ту је у средњем веку било село које се 

у тур. попису из 1455. спомиње као Туличе (Бојанић, Видин 60), а 1560. као 
Тудинче (ib. 113), односно Туђинце (Бојанић, Црна Река 61). У доба турских 
зулума село се раселило. По народном предању од њега су настала села Ми-
рово, Мали Извор и село Бољевац; 2. поток, лева притока Змијанца.

Fîntîna Capriìoruluì, извор на левој страни Тимока.

Централа, зидни остаци некадашње хидроцентрале на левој обали Ти-
мока.

Циглана / Црепана, циглана и црепана поред пута за М. Извор из прав-
ца Бољевца.

Циглана, циглана поред пута за Зајечар, ниже Бољевца.
Црепана, в. Циглана / Црепана.
Црна река, река Црни Тимок.
Црни Тимок, в. Црна река.
Црноречје, долина Црног Тимока.

Чедина мејана, сеоска крчма чији се власник звао Чеда.
Чешма, чесма.
Чука, виногради, ливаде, каменолом, бела земља добра за лепљење 

кућа.

Śṷaca Bătrînă, пашњак.

Шаљинска чука, обрадиво земљиште, шума.
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Шиљина воденица, воденица на Арнаути.
Шумица, шума на десној обали Црног Тимока, која се спушта до саме 

воде.
Шушински поток, в. Шушкин поток.
Шушкин поток / Шушински поток, лева притока Арнауте и околно 

обрадиво земљиште.

МЕТОВНИЦА

Метовница // Metońiţă

Етник: Метовничанин, Метовничанка // Metońiśan, Metońiśană
Ктетик: метовнички // metońiśesc.

Метовница је село у Борској општини. Лежи на Брестовачкој реци, бли-
зу њеног ушћа у Црни Тимок. Разбијеног је типа, са центром села и више 
заселака. Метовница је била важна железничка раскрсница, јер се ту од 
пруге Зајечар–Параћин одвајао један крак који је ишао за Борски рудник. 
Када је изграђена пруга нормалног колосека Зајечар–Бор преко Вражогрнца 
и када је, некако, скоро у исто време (почетком седамдесетих година XX 
века) демонтирана пруга Зајечар–Параћин, Метовница је остала забачено и 
умртвљено село, што се саобраћаја тиче. Од тог железничког чвора данас су 
остале само станична зграда и друге пратеће зграде у потпуном распадању, 
и у топонимији. Према попису од 2002. године у 363 домаћинства живела су 
1.382 становника просечне старости 45,4 год. За последњих нешто више од 
пола века број становника кретао се овако: године 1948. 2.002 становника; 
1953. 2.086; 1961. 2.160; 1971. 1.988; 1981. 1.794; 1991. 1.569 и 2002. 1.328 
становника. Становништво се бави земљорадњом и сточарством. Доста Ме-
товничана је раније радило у борским рудницима бакра. Суседна села су 
Звездан, Николичево, Слатина, Брестовац, Шарбановац и Гамзиград. У тур-
ско доба (1560) јављају се два села: Доња Метелница (Метефница) и Горња 
Метелница. Доња Метелница је имала 6 кућа, а Горња 15. Однекуда се сма-
тра да име селу долази од речи мед „бакар“, који је, наводно, у ранијим епо-
хама ту експлоатисан. Међутим, турски записи сведоче да је изворни лик 
топонима био Метелница > Метеоница, одатле Мето(в)ница.

А lu Ieni, део села у коме живе Јенићи.
Аdamovići, махала у којој живи истоимена породица.
Aì lu Beśińi, део дела у коме живи претежно породица Бешиновића.
Аì lu Bosioc, део села у коме живе Босиоковићи.
Аì lu Milan Bugarin, део села у коме живе Бугариновићи.
Aì lu Madańi, део села у коме живи претежно породица Мадановића.
Aì lu Marcońi, део села у коме живи претежно породица Марковића.
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Аì lu Morarì, део села у коме живе Мораревићи.
Аì lu Novacońi, део села у коме живи претежно породица Новаковића.
Aì lu Prvuľeśći, део села у коме живи претежно породица Прву ље-

сковића.
Aì lu Stanceśći, део села у коме живи претежно породица Станковића.
Аì lu Surdu, део села у коме живе Сурдуловићи.
Aì lu Todorońi, део села у коме живи претежно породица Тодоровића.
Aì lu Florаń, део села у коме живи претежно породица Флорановића.
Albină, 1. поље, њиве на домак села; 2. заселак. Има остатака неких 

старих грађевина непознатог порекла.
Ápa Ľină, тиха, мирна вода у Тимоку, више Гвозденог моста.

Баба Аникин поток, поток.
Baba Ioană, клисура на Црном Тимоку.
Баба Линкин / Линин поток, поток.
Баба Лолин поток, лева притока Црног Тимока.
Бајин пoток, притока Брестовачке реке.
Белчино брдо, њиве.
Белчино поље, њиве; заселак.
Bilańeşći, махала у којој живи породица Билaновићa.
Bisărică, сеоска црква посвећена Спасовдану.
Блок два, станични блок у бившој метовничкој железничкој станици.
Блок један, станични блок у бившој метовничкој железничкој стани-

ци.
Бобово брдо, пашњак, шума.
Бојчино поље, обрадиво земљиште.
Брестовачка река, река која тече кроз село, лева притока Црног Ти-

мока.
Brînzanovići, заселак у коме живи породица Брнзановића.
Brśońi, део села у коме живе Брчићи.
Брчилово брдо, њиве.
Бугарево поље / Бугарово поље, њиве.
Budań, обрадиво земљиште.
Будимов вис, обрадиво земљиште, шума.
Буђин поток, лева саставница Бајчиног потока.

Vaľa lu Crjan, притока Брестовачке реке.
Вацино брдо, шуме, њиве.
Велика Копита, шума, пашњаци, њиве.
Vîrfu lu Buđim, в. Будимов вис.
Volańi, део села у коме живе Волановићи.
Воловска падина, шума, њиве, ливаде.
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Врбак, врбов густиш поред Тимока.

Гвоздени мост, мост на Брестовачкој реци, некадашње ускотрачне же-
лезничке пруге Зајечар–Параћин, дуг 57,3 m. Било је доста борбе око тога 
моста између сељана који су бранили мост и оних који су дошли да га исеку 
и продаду у старо гвожђе.

Голаја, 1. брдо, извориште Баба Јониног потока; 2. подручје под њивама 
и шумама према с. Звездану.

Горњаковићи, махала у којој живи истоимена породица и својевремено 
железничка постаја на прузи Зајечар–Параћин.

Гробље, сеоско гробље.
Гугулово брдо, брдо (328 m), њиве, шума.
Гудулово брдо, в. Гугулово брдо.
Dosu al Mare, брдо (391 m), шума.

Драгинова чука, шума, њиве.
Други мост, мост на путу Зајечар–Параћин, преко Црног Тимока, (дру-

ги мост после Гамзиградске Бање), код засеока Брнзановићи.
Дубока падина, ливаде, шума.
Дубрава, в. Думбрава.
Дугачки поток, лева притока Суве реке.
Дугачки рaчић, поток, десна притока Дугачког потока.
Dumbravă, поље под њивама, на десној страни Брестовачке реке.

Ђанов поток, в. Џанов поток.
Ђаново поље, в. Џаново поље.
Ђенина коса, обрадиво земљиште.
Ђулумова чука, в. Џулумова чука.
Ђулумово поље, в. Џулумово поље.

Ерски поток, лева притока Суве реке.

Железничка станица Метовница, некадашња железничка станица на 
ускотрачној прузи Зајечар–Параћин и Метовница–Бор.

Jîgărońi, део села у коме живе Жигерановићи.
Јоńi, део села у коме живе Жоњићи.
Jurjońi, део села у коме живе Журжићи.

Завој, кривина на Тимоку.
Zaìegańi, део села у коме живе Зајегановићи.
Zapođinа Mare, обрадиво земљиште, пашњаци, шумарци.
Zapođina Mică, обрадиво земљиште.

Јажев поток, поток.
Iаzu, поље, њиве.
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Јерејски поток, поток.
Јерин пoток, притока Суваје.
Јерски поток, поток.

Камени мост, мост на Брестовачкој реци ниже села.
Carabaşońi, део села у коме живе Карабашевићи.
Катедра, стена на обали Црног Тимока, која из профила подсећа на 

катедру, са које риболовци забацују своје удице.
Кеìa Timoculuì, обрадиво земљиште у меандру Тимока.
Cîmvrliìă, поље источно од села.
Cîmp, њиве, ливаде, пашњаци, воћњаци.
Cîmpu al Marìe, в. Велико поље.
Cîmpu Baìţin, поље, њиве, пашњак.
Кожукарско поље, њиве.
Козарник, њиве.
Кокина падина, шума, пашњак.
Комборова чука, шума.
Copiľońi, део села у коме живе Копиловићи.
Copita, брдо, њиве, пашњаци, шумарци.
Cót, брдо (264 m) које приморава Тимок да прави велики меандар. На-

лази се у пределу клисуре Баба Јона. Кроз брдо су прокопани тунели: један 
железнички и један друмски, а на њему су шума, њиве и заселак села Метов-
нице. Ту су констатована и два насеља раног неолита.

Cracu lu Laţco, обрадиво земљиште.
Cracu lu Miloş, њиве, шумарци.
Cracu Popi, њиве, шума.
Cracu Stančuluì, њиве, шума.
Craśuńi, махала у којој живе Крачуновићи.
Cremeńe, брдо, шума, њиве.
Crjan, њиве, шумарци.
Кржанов поток, лева притока Брестовачке реке.
Culmìa lu Iovan, њиве.
Cṷasta Ră, пашњак, шума.
Cṷasta Sátuluì, шума, пашњаци.
Culmìa, њиве.
Culmìa Laculuì, поље западно од села.
Culmia Sátuluì, брдо више села.
Кумбурово брдо, њиве.

La Curaturì, шума, њиве.
La Stancă, поље.
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Lîngă Dude, место на десној обали Црног Тимока у пределу Баба Јоне 
на коме се налази велики црни дуд који се наднео над реку.

Ложионица, зграда ложионице и пратећих објеката на прузи Зајечар–
Параћин, данас у распадању.

Lṷócu lu Аnđel, њива.
Lṷócu lu Аrseniìe, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Vanа, њива.
Lṷócu lu Velimir, ораћа земља.
Lṷócu lu Desimir, њива.
Lṷócu lu Pătru, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Sergiìe, њива.
Lubarel, поток, лева притока Метовнице.
Luncă, њиве и заселак села Метовнице.

Мădańi, махала у којој живe Мадановићи.
Măcuľeśći, махала у којој живe Макуловићи.
Мала копита, шума, пашњаци, њиве.
Манастирско брдо, брежуљак на коме је, како народ сматра, некада 

постојала црква или манастир.
Мачкин поток, десна притока Џановог потока.
Mărmăzăcońi, део села у коме живе Мармазаковићи.
Metońiţă, речица, лева притока Брестовачке реке.
Метовничка река, назив доњег тока Брестовачке реке, од села Метов-

нице до ушћа у Црни Тимок.
Метовничка станица, некадашња железничка станица на прузи Заје-

чар–Параћин од које се одвајала пруга за Бор.
Милошев крак, њиве шумарци.
Морарево поље, њиве и шумарци.
Мост испред Тунела, мост на путу Зајечар–Параћин преко Црног Ти-

мока пре уласка у тунел Баба Јона.
Munćańi, махала у којој живи породица Мунћановића.

Nestorońi, део села у коме живе Несторовићи.

Ogasu аl Lung, в. Дугачки поток.
Ogaşu al Marìe, поток.
Ogaşu Ariśilor, поток.
Ogaşu Belţin, притока Брестовачке реке.
Оgasu Bujoruluì, лева притока Црног Тимока и околно обрадиво зе-

мљиште.
Ogaşu cu Albină, поток.
Ogaşu lu Baba Ańiса, в. Баба Аникин поток.
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Ogaşu lu Baba Lincа, в. Баба Линкин поток.
Ogaşu lu Baba Lolа, в. Баба Лолин поток.
Ogaşu lu Bain, в. Бајин поток.
Ogaşu lu Buđin, в. Будин Поток.
Ogaşu lu Butur, поток, њиве и заселак села Метовнице.
Ogaşu lu Ieresi, лева притока Суве реке.
Ogaşu lu Iovan, десна притока Брестовачке реке.
Ogaşu lu Crjan, в. Кржанов поток.
Ogaşu lu Laţco, лева притока Брестовачке реке.
Ogaşu lu Marco, лева притока Суве реке.
Ogaşu lu Miloş, десна притока Џановог потока.
Ogaşu lu Radul, лева притока Суве реке.
Ogaşu lu Şarban, притока Црног Тимока.
Ogaşu Mîţuluì, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu Rău, десна притока Џановог потока.
Ogaşu Sîrbuluì, в. Србинов поток.
Ogaşu Soai, притока Брестовачке реке.
Ogaşu Stančuluì, притока Метовничке реке.
Ocoľeśći, део села у коме живе Околовићи.
Основна школа, осмогодишња основна школа са преко сто ђака.

Pađina Adîncă, шума, ливаде.
Pađina Marìe, в. Велика Падина.
Пирчин поток, поток, њиве.
Поље, њиве.
Поткумбурје, њиве.
Potocu, поток.
Први мост, мост на путу Зајечар–Параћин преко Црног Тимока (први 

мост после Гамзиградске Бање).
Проданово поље, њиве, шумарци.
Пруга Метовница–Бор, некадашња ускотрачна железничка пруга (да-

нас не постоји).
Punća lu Moşu Iovan lu Brînzan, висећи пешачки мост преко Црног 

Тимока који повезује заселак Брнзановићи са десном обалом реке.
Пчелин поток, поток.
Пчелино поље, в. Аlbină.

Радулов рид, њиве, шума.
Радулова падина, шума, пашњак, њиве.
Роговски поток, поток.
Рошково поље, њиве, шумарци.
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Salśină, врбов густиш поред Тимока.
Samar, њиве, шума.
Saracońi, део села у којој живи породица Сараковића.
Sát, село, центар села.
Село, њиве oко села.
Сеоска чука, брдо, шума.
Скробатов поток, десна притока Џановог потока.
Soìă, њиве.
Спасовдан, место на коме се некада славила стара сеоска заветина 

Спасовдан.
Spińet1, 1. њиве и заселак села Метовнице; место на коме се налази 

гроб ље; 2. обрадиво земљиште.
Србинов поток, лева притока Брестовачке реке, њиве.
Српска коса, њиве.
Станична зграда, зграда железничке станице у Метовници, данас у 

распадању, пошто је пруга пре 40 година дигнута.
Станчулов крак, в, Cracu Stančuluì њиве.
Станчулов поток, в. Ogaşu Stančuluì.
Стрмине, шумовита коса на левој обали Тимока.
Сува река, 1. лева притока Брестовачке реке, 2. заселак села Метовни-

це.
Суваја, изворишно подручје Суве реке.
Sînt Iľiìa, место у засеоку Лунка на коме постоји запис – крушка, под 

којом се слави ова сеоска заветина.
Sîntă Troìţă, место на коме се некада славила сеоска заветина Света 

Тројица.

Тафлин поток, в. Тофлин поток.
Tăiś, шума, њиве.
Теишко брдо, брдо, шума.
Tîlva Sátuluì, шума, њиве.
Тimoc, 1. река Црни Тимок; 2. заселак села Метовнице; 3. равно, об-

радиво земљиште поред Црног Тимока.
Толин поток, десна притока Брестовачке реке.
Тофлин поток, притока Брестовачке реке.
Трњак, брдо, извор Бутурског потока.
Тruìońi, део села у коме живе Трујићи.
Труићево брдо, шума, њиве.
Tunel Baba Ioană, тунел на путу Зајечар–Параћин кроз брдо Кот.

Усек, кратак а дубок усек на путу Зајечар–Параћин, након Гамзиград-
ске Бање.
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Fîntîna, поток, лева притока Метовнице.
Fîntîna a Rîa Ieresc, извор.
Fîntîna la Ceşmìă, извор.
Fîntîna la Tuńel, извор.
Faţa, њиве.
Филипова чука, шумовито брдо источно од села.
Француска група колосека, уз железничку пругу Зајечар–Параћин 

накнадно се прикључила железничка пруга Француског Друштва Борских 
рудника, која је саобраћала на релацији Бор–Метовница.

Ţeline, њиве.
Црква, сеоска црква, в. Bisărica.
Црни Тимок, река.

Џанов поток, десна притока Брестовачке реке.
Џаново Поље, заселак села Метовнице, њиве.
Џулумова чука, брдо више железничке станице.
Џулумово поље, равница на десној обали Тимока.

Śṷaca lu Buđin, брдо под обрадивим земљиштем и шумом.
Śṷaca lu Vanа, обрадиво земљиште и шума.
Śṷaca Sátuluì, шумовито брдо више села.

МИРОВО

Мирово

Етник: Мировац, Мировка.
Ктетик: мировски.

Село Мирово се налази на око 5,5 km ваздушне линије југозападно од 
Бољевца. Лежи у северном подножју планине Ртња. Суседна села су Мали 
Извор, Јабланица, Луково и Илино, док је са јужне стране Ртња територија 
општине Сокобања. Мирово је мало село. По попису од 2002. године у 
76 домаћинстава живело је 190 људи, просечне старости 54,7 година. За 
последњих пола века становништво се смањило три пута. Године 1948. било 
је 615 становника, 1953. 615; 1961. 714; 1971. 512; 1981. 404; 1991. 287 и 
2002., како је горе казано 190. У селу живе Срби православне вере 99,45 
одсто и остали 0.55 одсто. Становници се баве земљорадњом и сточарством. 
На реци Мироштици постоји једно црквиште које се зове Свети Мир, па 
се мисли да је по њему село добило име Мирово. Сматра се да је та црква 
из XVI века и да је била метох цркве Лапушње. На једној стени поред бив-
ше мировске железничке станице налазе се остаци неког римског утврђења. 
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У близини је и једно старо гробље. Село нема своје цркве него се служи 
црквом у Бољевцу, у чијој је изградњи учествовало 1861. године. Турски по-
пис од 1455. године бележи два села Мирова: Горње Мирово са 14 породица, 
3 нежењена, три удовице и пореском обавезом од 1.336 акчи и Доње Мирово 
са такође 14 домаћинстава, три удовице и порезом од 1.791 акче. Оба села 
се налазе у тимару Јусуфа, сина Чирак Хазаровог, који се после смрти свога 
оца старао о Муратовом Тулбету (Лукач, Видин 68). Попис од 1466. године 
спомиње само Горње Мирово које има 48 породица, 2 неожењена, једну удо-
вицу и порез од 4.598 акчи (Бојанић, Фрагменти 35; Лукач Црна Река 28). У 
попису од 1560. године опет се наводе два Мирова: Горње Мирово на тимару 
Мустафе, сина Ибрахимовог уз обавезу од 3.626 акчи (Лукач, Видин 127) и 
Доње Мирово на царском хасу са обавезом од 1.505 акчи (ib. 105). У попису 
од 1586. године имамо податак о Горњем Мирову са спахиског тимара које 
тада има 15 кућа, 10 нежењених, 4 удовице и порез од 3.628 акчи (Лукач, 
Црна Река 52), али о Доњем Мирову немамо вести.

На територији села Мирова налазио се чувени угљени рудник Ртањ. 
Он је данас ван експлоатације. У северном подножју саме планине Ртањ 
изграђено је значајно рударско насеље. У њему данас живи 185 становника, 
а њихов број у последњих пола века изгледао је овако: године 1948. 654 ста-
новника, 1953. 650; 1961. 658; 1971. после затварања рудника 244; 1981. 168; 
1991. 200 и 2002. 185.

Ајдучка колиба, мотел поред пута Зајечар–Параћин.

Баба, планина висине преко 1.000 метара, у ствари источно подножје 
Ртња.

Бели камен, стена на северној страни планине Ртањ.
Бобук, велики вир на Мировској реци.
Божићни успон, стаза традиционалног планинарског божићњег успо-

на на Ртањ.
Бoја, обрадиво земљиште.
Брезје, њиве северно од Мирова.
Брес, усамљено дрво бреста на међи.
Бучина, шума и поток на северној страни планине Ртањ.

Велика падина, долина, поток, шума.
Велика чесма, чесма са пет лула посвећена палим борцима у балкан-

ским и првом и другом светском рату (69).
Вито дрво, шума.
Врело, в. Мировско врело.
Врла страна, њиве.
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Вукин поток, десна притока Котарског потока.

Гавраница, в. Гарваница.
Гајина, обрадиво земљиште, пашњаци.
Гарваница / Гавраница / (на војној карти: Гарнавица), издужено брдо 

под шумом и пашњацима, источно од села.
Гарнавица, в. Гарваница.
Главица, брдо под шумом.
Главичица, брдо под њивама, са шумицом на врху.
Глог, утрина, пашњак.
Говедарник, шума и пашњаци.
Голиш, купаст вис обрастао шумом, на врху го.
Горње Мирово, село у турско време.
Горњи Рашинац, пашњаци и шума.
Горунар, шумовито брдо (671 m), јужно од Мирова.
Горуње, шума.
Градине, баште.
Градиште, остаци утврђења на десној обали Мировштице.
Границе, шума, пашњак.
Грујино кућиште, обрадиво земљиште.
Гувниште, пашњак, ливаде.
Густо трње, трновито земљиште више села.

Доње Мирово, некадашње село.
Доњи вр, го вис (1.083 m), са нешто шуме на северној страни.
Доњи крај, сеоска махала.
Драгисељевац, поток, лева притока Мировске реке.
Драгишин млин, некадашњи млин на реци Мировштици.
Дрење, њиве североисточно од Мирова.

Житиште, некада оранице, сада пашњаци.

Забео, врх (372 m) под шумом, на десној обали Мировштице, северно 
од пута Зајечар–Параћин.

Змијанац, поток, лева притока Арнауте.
Зрнце, њиве десно од пута Зајечар-Параћин.

Игралиште, фудбалско игралиште месног клуба Радник.
Извор, извор хладне воде и поточић.

Јела, шума.
Јеловица, њиве и шума.

Каменолом, камени мајдан и индустрија бетонских елемената, у 
подножју Ртња.
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Камењак, шума северно од села.
Кисељевачки поток, лева притока Мироштице (у средњем току).
Кисељков поток, десна притока Мировштице.
Китица, шумовита коса више села Мирова.
Козја страна, каменито земљиште и жбуње.
Колибе, в. Мировске колибе.
Корито, блага долиница под ливадама и њивама.
Котарски поток / Котларски поток, десна притока Змијанца и околне 

њиве.
Котларски поток, в. Котарски поток.
Криве њиве, њиве које се повијају према облику земљишта.
Кућа са црвеним кровом, планинарски оријентир за успон на Ртањ, 

са јужне стране.

Лазе, шума и голет на северној падини Ртња.
Лазје, поток, десна притока Мироштице.
Латински градић, в. Римски градић.
Лесковац, 1. извор Лесковачког потока; 2. њиве и шума испод пута 

Зајечар–Параћин.
Лесковачки поток, десна притока Мироштице.
Ливађе, ливаде између Камењака и Честе.
Лице, њиве окренуте сунцу.
Ловачка колиба, ловачка колиба на Ртњу.
Ловиште Ртањ, простире се по планини Ртњу и суседним теренима на 

површини од око 6.000 хектара.
Лудачки поток, притока Котарског потока и околне њиве.
Лука, њиве поред воде.

Мала чесма, чесма у селу.
Мала пештера, једна поткапина на Ртњу.
Мало Лице, ситне њивице у присојној страни.
Маријина градина, башта, повртњак.
Масна страна, брдо под шумом и пашњацима.
Маузолеј, друго (мада ретко) име за капелу на планини Ртњу.
Милетински крај, сеоска махала.
Мировачки поток, десна притока Мировске реке.
Мирово, 1. село; 2. јак кладенац.
Мировска река, в. Мировштица.
Мировске колибе, група колиба северно од села Мирова.
Мировско врело / Врело, врело реке Мироштице.
Мировштица, река, десна притока Црног Тимока.
Мироштица, в. Мировштица.
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Мост на Мировској реци, друмски мост преко реке Мировштице.
Мотел, мотел поред пута Зајечар–Параћин, подно Ртња.
Мрамор, извор.

На камен, пашњак и ретко трње.
На Рудину, пашњаци.
Нерезине, њиве североисточно од села.
Нерезински поток, лева притока Котарског потока.

Обла, в. Обло брдо.
Обло брдо, брдо полулоптастог облика, северозападно од Мирова.
Осмак, осам јаких извора на уском простору и кратак поток, лева при-

тока Мироштице.

Павковићи, махала названа па истоименој породици која у њој живи.
Пајкин луг, њиве ниже села.
Панде, њиве и шума источно од села.
Пантински крај, сеоска махала.
Пећина, пећина у планини Ртњу.
Печенезе, обрадиво земљиште.
Под мост, ток реке Мироштице, и околне њиве и ливаде, од моста на 

путу за Јабланицу до њеног ушћа у Тимок.
Под Рудину, шума и пашњаци.
Под село, обрадиво земљиште.
Пољаница, део равног земљишта између пута Зајечар–Параћин и села.
Пресек, каменито земљште.
Пресло, пашњак.
Пропас, бездан на врху Ртња. Када се у њега баци камен он дуго 

одзвања падајући, кажу, падне у Мировско врело.
Пут за Јабланицу, пут који иде долином Мироштице за суседно село 

Јабланицу.

Равна ливада, ливада десно од пута за село.
Радошевски поток, десна притока Рашинског потока.
Рашинац / Рашинска река, поток који извире испод брда Правца, при-

тока Мироштице.
Рашинац, коса под пашњацима на источној страни Ртња где је било и 

једно окно угљеног рудника Ртањ; превој на путу за Сокобању.
Рашинска река, в. Рашинац.
Рашинско манастириште, остаци зидова у Рашинцу за које се сматра 

да су од неке старе цркве, око којих се народ окупља на Видовдан.
Римски градић, рушевине на једној стени близу бивше железничке 

станице Мирово, за које се рачуна да су римске.
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Ртањ, 1. планина у источној Србији на домак вароши Бољевца. Пи-
рамидалног је облика, висине 1570 метара. Са северне стране је обрасла 
шумом и ливадама, а са јужне је гола. На врху се налазила камена капела 
коју је 1932. године подигла Грета Минх у спомен свом покојном супругу 
Јулијусу Минху, власнику рудника Ртањ. Савремени дивљаци су капелу 
1989. године минирали и разорили, тражећи злато; 2. рудник каменог угља у 
подножју планине Ртња. Рудник је везан за јеврејску породицу Минх. Наи-
ме, у другој половини XIX века из Моравске у Србију је дошао Самуило 
Минх, који је најпре отворио текстилну фабрику у Параћину, чији су квали-
тетни штофови били познати и у иностранству. Потом се окренуо рударству, 
најпре отварањем рудника угља у Алексинцу и Ћићевцу. Почетком XX века 
заинтересовао се за угљена поља у околини Ртња, па је 1902. године отво-
рио прво рудиште. Рудник се брзо развијао. Изграђене су пруга и жичара 
које су повезивале рудник са железничком пругом Зајечар–Параћин, затим 
парно-електрична централа, сепарација угља, разне радионице и рударски 
станови. Балкански ратови су прекинули експлоатацију, а 1915. године руд-
ник су преузели Немци. Они су га при повлачењу разорили и потопили. 
По ослобођењу Минхови су се вратили у Србију и обновили рудник. По-
сле смрти Самуила (1919) рудником су руководили његови синови Јулијус и 
Александар и даље у правцу који је започео Самуило. За потребе радника и 
њихових породица градили су удобне станове, организовали приватну шко-
лу за децу радника, амбуланту, продавницу животних намирница, Соколски 
дом, стадион, биоскоп. Рудник је постао модерно рударско предузеће, имао 
је преко 550 радника, а у насељу је живело преко 2.000 душа. Посветили 
су велику пажњу уређењу насеља. После смрти Јулијуса рудником су роко-
водили његова супруга Грета и брат Александар. За сећање на свога мужа 
она је на врху планине Ртња саградила црквицу-капелу 1936. године, чиме 
је увеличала и онако величанствену планину. Трагачи за закопаним благом 
су крајем XX века дигли у ваздух црквицу. После ослобођења 1944. године 
рудник је национализован и даље унапређиван. Насеље се ширило и модер-
низовало. Изграђена је велика термоелектрана на угаљ која је требало да 
источну Србију и њену привреду снабде електричном енергијом. И тек што 
је централа свечано отворена рудник је затворен, радници су се разишли, а 
централа је исечена и материјал продат у старо гвожђе; 3. насеље у подножју 
планине Ртња. Подигли су га власници рудника Ртањ, породица Минх. 
Изграђени су лепи станови за чиновнике и раднике, подигнута приватна ос-
новна школа, изграђен Соколски дом, биоскоп, стадион. Око виле власника 
изграђен је парк од четрдесет хектара у коме је било преко 150 врста дрвећа 
из разних крајева света, као и стаклена башта. После затварања рудника у 
насељу су остали рудари који нису могли наћи запослење на другој страни, 
а боље зграде подељене су разним паријским и државним руководиоцима за 
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викендице, јер на Ртњу је ваздух чист и здрав. Према попису из 2002. године 
у насељу су живела 182 становника.

Ртањ екстра север, планинарска стаза за успон на Ртањ (иста што и 
Ртањ супер север).

Ртањ супер север, планинарска стаза за успон на Ртањ.
Ртањска чесма, чесма зидана од камена са једном лулом: На њој 

рељефно приказан рударски знак (укрштени чекићи) и уклесан датум 7. VII 
1955.

Рудина, пашњаци, ситна шума.
Рудник Ртањ, в. Ртањ (2).
Руине рудничких постројења, импозантне зграде рудничке сепа ра-

ције, рудника Ртањ, данас у потпуним рушевинама.
Рујак, њиве на купастом брду ниже пута Зајечар–Параћин.

Свети Мир, црквиште на реци Мироштици. Мисли се да одатле по-
тиче име селу – Мирово.

Свињарник, каменито земљиште и шипражје.
Седло Рашинац, превој на путу Бољевац–Сокобања, развође вода Ти-

мока и Моравице.
Селени поток, лева притока Котарског потока и околне њиве.
Селиште, место на коме је према предању било село.
Селски поток, притока Котарског потока и околно обрадиво земљиште.
Сеоски поток, в. Селски поток.
Сепарација, бивша сепарација угља на руднику Ртањ.
Сечина, шумовито брдо и пашњаци јужно од бивше термоелектране.
Сиви кров, појата на јужној страни Ртња покривена салонитом, која 

планинарима служи као оријентир при пењању на Ртањ.
Ситна стена, северна, стеновита страна планине Ртањ.
Скок, голет окружена шумом на југоисточним падинама Ртња.
Станојин пролаз, једна узбрдна стаза на Ртњу.
Старо гробље, некадашње гробље које се налази близу Римског 

градића. У њему је сахрањен Хајдук Вељков тобџија Илија Тиринтуца.
Стриковац, шумовито брдо у северном подножју планине Ртањ.
Стублина, извор.
Стублински поток, лева притока Котарског потока.
Студени кладанац, извор.
Сува рупа, плића крашка јама на Ртњу.

Тикина њива, обрадиво земљиште
Топоље, ливаде.
Трапове, в. Трапови.
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Трапови / Трапове, њиве и шумарак на десној страни пута Зајечар–Па-
раћин.

Тревељан, извор.
Три падине, шума, ливаде.
Туђица, обрадиво земљиште.

Ћосин кладанац, извор.

Угаљ, једно од првих рударских окана рудника Ртањ.

Централа, бивша термоелектрана која је радила на угаљ из рудника 
Ртањ, али је убрзо после свечаног отварања затворена, пошто је рудник пре-
стао са радом.

Церови, неколико старих церових дрвета у групи.
Цигански поток, поток.
Црвене стене, стене на северној страни Ртња.

Чесма на Ртњу, чесма зидана од камена, са три луле.
Честа, купасто брдо благих страна под њивама.
Чукин вр, шумовит вис јужно од села Мирова.

Шиљак, највиши врх на планини Ртњу (1.570 m).

НИКОЛИЧЕВО

Николичево // Ńicoľiśă

Eтник: Николичевчанин, Николичевчанка // Ńicoľiśan, Ńikoľiśаnă.
Ктетик: николичевски // ńicoľişesc.

Николичево је село у општини Зајечар, удаљено 10 km од града. Лежи 
на магистралном путу Зајечар–Бор. Изгледа да су до 1455. године постојала 
два Николичева, па је једно опустело, постало селиште, а друго је са својих 
6 кућа опстало. Према попису из 2002. године у 223 домаћинства живела 
су 833 становника просечне старости 47,5 година. За последњих пола века 
број становника кретао се овако: године 1948. 1.337 становника, 1953. 1.372; 
1961. 1.347; 1971. 1.354; 1981. 1.226; 1991. 1.061 и 2002. 833. На северној 
ивици села постоји термални извор познат као Николичевска Бања. Има от-
ворен бетонски базен, отприлике, 5 × 5 метара, четири чесмене славине и не-
колико тушева. Вода тече непрестано. Купање је могуће само у летњим ме-
сецима. Било је планова да се та вода спроведе у зајечарски топловод, па да 
се мешањем са другом водом и догревањем користи за загревање градских 
станова, али ништа од тога није испало. Бања се не уређује, што је штета. 
Становници се баве земљорадњом и сточарством. Раније су били укључени 
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у зајечарску привреду, али је то сада скоро симболично. Суседна места су 
Зајечар, Вражогрнац, Рготина, Слатина, Метовница, Звездан.

Авлија, обрадиво земљиште и шума.
Аvliìe, в. Авлија.
Алексин поток, лева саставница Липовичке реке.
Амбуланта, сеоска амбуланта.

Бањица, извор топле, лековите воде и отворени базени у којима болес-
ни траже лекa разним болестима.

Бањски поток, десна притока Николичевске реке, у самом селу.
Botu Craculuì, њиве.
Брдо јоргована, в. Śṷaca cu ľiľeş.
Бузова коса, обрадиво земљиште и шума, јужно од села.

Vacărìaţă, обрадиво земљиште и шума, уп. Краварник.
Vaľa dîn Colо, њиве, ливаде, шума.
Велика Kопита, шуме, пашњаци више села.
Виноградско брдо, обрадиво земљиште, шума.
Влашки део, брдо (385 m) под обрадивим земљиштем и шумарцима.

Гасков поток, саставница Суводолске реке.
Говедарник, брдо (354 m) под обрадивим земљиштем и шумом, север-

но од села.
Грмањ / Грмање, обрадиво земљиште и шума, западно од села.
Грмање, в. Грмањ.

Дел, в. Влашки део.
Дом, задружни дом, лепо уређен.
Dosu al Marìe, велика шума.
Драганов поток, десна саставница Липовичке реке.
Драгојевића коса, страна која се лагано спушта према ушћу Суводолске 

и Николичевске реке, обрадиво земљиште, шума.
Drumu Boruluì, новоизграђени пут Зајечар–Бор који пролази брдом 

више села.

Иљечица, шумовито брдо купастог облика (486 m), северно од села.
Întră Ogaşă, место где се састају два потока, уп. Întră Reś.
Întră Réś, место где се састају два потока.

Јазовачки поток, десна притока Ogaşu Rău.
Јужно селиште, њиве, пашњак, урвина, северозападно од села.

Каменац, пашњак.
Каменички поток, лева притока Липовичке реке.
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Cîmpu Bujoruluì, њиве, ливаде, шумарци, божур.
Cîmpu Roşki, поље, пашњаци.
Cîmpu Sátuluì, поље северно од села.
Коилова чука, брдо конусног облика (315 m), пашњак, шума, остаци 

некадашњег утврђења.
Коилово поље, поље поред Николичевске реке, њиве, воћњаци, 

пашњак, ниже села.
Coľiba lu Aranźel, колиба у пољу.
Копита, брдо, обрадиво земљиште, пашњак, шума. Преко Копите иде 

пут Зајечар–Бор.
Corńet, ситна шума, пашњак, њиве.
Кочакова чука, узвишење махом голо (исти објекат као Čoaca Goala).
Краварник, обрадиво земљиште и шума, југоисточно од села, остаци 

утврђења.
Краварнички поток, лева притока Мишљеновачког потока.
Cuasta, каменито брдо.

La Bańa, Николичевска Бања.
La Vracńiţă, стене и шума на улазу у село, старим путем.
La Muorminţ, сеоско гробље на брду више села.
La Pripor, брдо којим се из села излази на гробље.
La Şanţ, утврђење на Чуки.
La Śeroń, место поред гробља на коме се истиче један храст.
Лападатски поток, притока Николичевске реке.
Липовица / Липовице, обрадиво земљиште, шума североисточно од 

села.
Липовице, в. Липовица.
Липовичка река, саставница Алапина леве притоке Тимока.
Lṷócu lu Vecoslav, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Gradislav, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu mоşu Aľecsa, њива.
Lṷócu lu Radmilo, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Slobodan, њива у Краварнику.
Lṷócu lu čica Bora Đorđević, њива.

Љељечица, брдо, поток.
Љечица, 1. обрадиво земљиште, пашњак, шума, северно од села, уп. 

Иљечица и Љељечица; 2. поток, десна притока Беле реке.

Мала Копита, брдо (414 m), обрадиво земљиште.
Мала мика, махала, уп. Sátu al Mic.
Међу потоци, шума.
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Мишљеновац, обрадиво земљиште, шума.
Мишљеновачки поток, притока Николичевске реке.
Mişľenţ, в. Мишљеновац.
Muorminţ, гробље на брду, више села.

Николичевска Бања, в. Бањица.
Николичевска река, саставница Алапина леве притоке Тимока.
Николичевско утврђење, в. La Şanţ.

Obrşiturì, изворишни ток Николичевске реке.
Ogaşu al Larg, поток, шума.
Ogaşu lu Ńacora, поток.
Ogaşu lu Păcu, поток.
Оgaşu Marţi, поток, обрадиво земљиште.
Ogaşu cu Mastacan, група брезових дрвета у потоку.
Ogaşu Rău, десна притока потока Љечице.
Ogaşu Ursuluì, десна притока Липовачке реке.
Ogrez, место на коме има више извора.
Општинска чука, брдо.

Pădurìa dă Sus, шума у долини Николичевске реке.
Pađina Viìilor, виногради.
Pe Baltă, мочвара.
Pere Curbă, раскршће путељака.
Петровдан, крст у пољу, заветина.
Пивнице, виногради и бивше пивнице у Липовичкој реци.
Пивничка долина, обрадиво земљиште.
Пивничка река, лева притока Николичевске реке.
Pìatră, в. Каменац.
Pìatră Marìe, узвишење, велика стена.
Попова чука, в. Śṷaca Popi.
Поток Мртвина, поток.

Рујиште, поље у Липовичком потоку.
Руско гробље, неко старо гробље за које се сматра да је руско, али се 

не зна где се тачно налази.

Сараково, купасто брдо (232 m) под шумом и обрадивим земљиштем 
на десној обали Николичевске реке, ниже села.

Sat, насеље, село.
Satu al Mic, сеоска махала.
Săľişta, место на коме се раније налазило Николичево.
Свети Илија, крст, заветина.
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Северно Селиште, брдо (297 m) благих страна под обрадивим 
земљиштем и делимично под шумом, северно од села.

Селиште, обрадиво земљиште.
Село, обрадиво земљиште непосредно около села, пашњак.
Селско поље, в. Cîmpu Sátuluì.
Средник јужни, обрадиво земљиште тик изнад села.
Средник северни, обрадиво земљиште нагнуто према Липовачкој 

реци.
Средњи поток, десна притока Каменичког потока.
Средњик, обрадиво земљиште, пашњак, шума, северно од села.

Тврђава код Краварника, старо утврђење.
Тврђава на Чуку, старо утврђење, уп. La Şanţ.
Торовина, њиве, пашњаци.
Тroìţă, крст у пољу, заветина.
Tufa, обрадиво земљиште, више села, уп. Јужни Средњик.

Ungureńască, селиште.

Fîntîna Vînatuluì, извор у шуми.
Fîntînа Craľice Nataliìe, данас порушена чесма која је била посвећена 

Краљици Наталији.
Fîntînа Marìe, чесма до моста, у селу.
Fîntînа Mică / Ţuţurica, чесма.

Ţeľine, обрадиво земљиште, шума.
Црвена чука, брдо под шумом и пашњацима, североисточно од села.
Ţuţurică, в. Fîntînа Mică.
Centru, центар села.

Чесма код школе, чесма.
Чукарица, обрадиво земљиште, пашњак, шума.

Śṷaca Goală, узвишење, махом голо.
Śṷaca cu Capre, узвишење, шума.
Śṷaca cu Ľiľeş, брдо (411 m) под обрадивим земљиштем и шумом, уп. 

Брдо јоргована.
Śṷaca cu Scumpină, брдо на коме има рујевине.
Śṷaca Marìe, брдо према Љечици.
Śṷaca Popi, брдо, пашњак, шума.

Школа, четвороразредна основна школа.
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ОСНИЋ

Оснић / Osńiśa

Етник: Осничанин, Осничанка // Osńiśan, Osńiśanǎ.
Ктетик: оснички // osńiśańilor.

Оснић је село у општини Бољевац. Лежи у сливу Оснићке реке, десне 
притоке Црног Тимока. Разбијеног је типа. Постоје три главна насеља: Село 
Оснић, Оснић Буково или Ново Село и Оснић Тимок и више мањих заселака, 
што ће се очитовати на сеоску топонимију. Село је старо. Најпре се 1466. 
године спомиње селиште Извор, данашња махала на потоку Извору, десној 
притоци Ваља маре, а затим и сам Оснић 1560, као Аснич. Према попису од 
2002. године у Оснићу је живело 1.459 становника просечне старости 46,0 
година. У последњих нешто више од пола века број становника кретао се 
овако: године 1948. 2.112 становника; 1953, године 2.252; 1961. 2.190; 1971. 
2,107; 1981. 1.958; 1991. 1.668 и 2002. године 1.459 становника. Становништ-
во се бави земљорадњом и сточарством. Има четвороразредну основну шко-
лу. Старије разреде деца уче у основној школи „Ђура Јакшић“ у Сумраковцу. 
Црква је почела да се зида пре четири године. Посвећена је Св. Петки. Су-
седна села су Гамзиград, Метовница, Шарбановац, Сумраковац, Савинац, 
Валакоње, Врбовац и Планиница.

А lu Grecu, део села у коме живи претежно породица Павловића.
A lu Cračońi, део села у коме живи претежно породица Пауновића.
A lu Raìcu, део села у коме живи претежно породица Мартиновића.
A lu Răşcobań, део села у коме живи претежно породица Рашкобановића.
А lu Truìa, део села у коме живи претежно породица Трујића.
А lu Ţarańi, део села у коме живи претежно породица Царановића.
А lu Ţuìońi, део села у коме живи претежно породица Цујановића.
Abaśarìe, скретање са главног пута за Оснић.
Avramuońi, део села у коме живи породица Аврамовића.
Adapatuare, појило за стоку на Оснићкој реци, у доњем току.
Ајдучки гроб, шума.
Алексин јаз, јаз за Фиркушов млин, на Црном Тимоку.
Aluńiş, лесково шибље, лештак.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Оснићу.
Аndriìuońi, део села у коме живи породица Андрејевића.
Аngeluońi, део села у коме живи претежно породица Анђелићи.
Arătură, oраницe.
Аrìe, место у Букову где се коњима вршило жито, гувно.
Árşiţă, рудина, пашњак на присојној страни.
Ărtan, планина Ртањ.
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Baba Ioană, брдо, њиве, шуме, пашњаци; заселак.
Бакрени поток, десна притока Црног Тимока.
Balańeśći, део села у коме живи ова породица.
Balta Porśască, баруштина око које расте трска.
Бара, њиве, ливаде и нешто шуме, на заравни више села.
Barbuľeśći, део села у коме живи претежно породица Барбуловића.
Баџикићево брдо, њиве, пашњаци, шуме.
Bosiocuońi, део села у коме живи породица Босиоковића.
Brańiśća lu Bain, шума Баина Голубовића.
Brancuońi, део села у коме живe породицe Траиловића и Радивојевића.
Буков поток, лева притока Оснићке реке.
Буково, шумски комплекс на југу атара.

Vаcărìeţ, ливаде, шума.
Vaľa Mare, река која протиче кроз Оснић, другачије звана Оснићка 

река (в), десна притока Црног Тимока.
Vîrfu în Cuasta Mare, шиљати врх на брду Cuasta Mare.
Vîrfu Plopilor, мало узвишење, више дође као хумка, поред Црног Ти-

мока обрасло тополама.
Vîru Iepurilor, велики вир на Црном Тимоку, код Алексиног јаза.
Vîru Mare, већи вир на Оснићкој реци, у доњем току, ниже пута.

Gamboşońji, махала у којој живи претежно породица Гамбошевића.
Гариште, пољана настала после шумског пожара.
Геочеловићи, махала у којој живи истоимена породица.
Големо блато, мочвара код Марковог камена.
Голубовићи, махала у којој живи истоимена породица.
Горње гробље, сеоско гробље у Ogaşu Lung.
Grăđină, башта, повртњак поред реке.
Građina lu Fata Vuca, башта сеоске лепотице Вуке, крај Црног Тимока.
Grecuońi, део села у коме живи породица Грекуловића.

Девојачке груди, брдо са два, скоро подједнака, виса, в. Tîlva Sátuluì.
Domu lu Moşu Aľeсsa, кућа и имање више Алексиног јаза, на Црном 

Тимоку.
Dosu lu Zagaren, брдо (423 m) под шумама и њивама.
Dronĝa, део села у коме живи претежно породица Дронџићa.
Дугачки поток, место на коме се налази сеоско гробље.
Duoă Garaje, две гараже прилепљене уз брдо, поред пута.

Ђаволски поток, десна притока Црног Тимока.
Đalu Mare, њиве, шуме, заселак, на десној обали Ogaşu în Faţa.
Dîn Đal dă Muorminţ, шума.
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Извор, поток, десна притока Оgaşu Podu.
Izvorelu, в. Fîntîna cu Fag.
Izvoru, заселак код Извор потока.
Izlazu lu Bain, пашњак Баина Голубовића.
Izlazu Sátuluì, сеоски пашњак.
Caľin, део села у коме живи претежно породица Калиновића.
Касаповац, ливаде, пашњаци, шуме.
Касапово поље, пашњаци, шуме, њиве.
Катићи, махала у којој живи истоимена породица.
Kisalońi, део села у коме живи претежно породица Андрејевића.
Comoră, брдо под шумама и њивама.
Кончатовићи, махала у којој живи истоимена породица.
Cracu Goal, голо брдо североисточно од села.
Кратки поток, лева притока Оснићке реке.
Craśuńi, део села у коме живи претежно породица Крачуновића.
Crivina Mare, велика кривина на путу за село Оснић.
Cṷasta al Mare, брдо, шума.
Cṷasta al Mic, обрадиво земљиште, шума.
Curdumanu, брдо (453 m), на западу шума, остале стране под њивама.

Лападатовићи, део села у коме живи претежно породица Лападатовића.
Ľivada Balćinosă, мочварна ливада поред Тимока.
Ľivada lu Bain, ливада.
Ľivada Fluturilor, цветна ливада ниже шуме.
Липље, њиве, ливаде, шума.
Lîngă Bisărică, пут који пролази поред цркве.
Lṷócu lu Bain, њива.
Lṷócu lu Jica, њива.
Lṷócu lu Ieremiìa, њива.
Lṷócu lu Ľubşav, њива.
Lṷócu lu Milivoìe, њива.
Lṷócu lu Sreten, њива.
Лупшићи, махала у којој живи истоимена породица.

Љубин поток, горњи ток Vaľa Mare.

Marĝina Drumuluì, обрадиво земљиште.
Марикановићи, махала у којој живи истоимена породица.
Марков камен, шума и велики усамљени камен поред пута. Народ 

сматра да је тај камен са неке планине овамо добацио Краљевић Марко.
Мержикићи, махала у којој живи истоимена породица.
Милошевски поток, лева притока Оснићке реке.
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Мосоровићи, махала у којој живи истоимена породица.
Мост на Оснићкој реци, мост на путу Зајечар-Параћин преко Оснићке 

реке.
Мотел, мотел на главном путу код скретања за Оснић.
Mṷára lu Nestoran, некадашња воденица на Оснићкој реци и околно 

зе мљиште.
Mṷára lu Piśćor, некадашња воденица на Оснићкој реци и околно зе-

мљиште.
Mṷára lu Pleśa, некадашња воденица на Оснићкој реци и околно зе-

мљиште.
Mṷára lu Prvula, некадашња воденица на Оснићкој реци и околно зе-

мљиште.
Mṷára lu Ursulan, некадашња воденица на Оснићкој реци и околно 

зе мљиште.

Некшановићи, махала у којој живи истоимена породица.
Nestorońi, део села у коме живи претежно породица Несторовићи.
Ново Село / Оснић Буково, заселак села Оснића.

Obľej, куће, њиве, ливаде.
Ogaşu al Lung, лева притока Оснићке реке.
Ogaşu аl Scurt, в. Кратки поток.
Ogaşu Ariśilor, поток, ливаде, шумарци.
Ogaşu Baineşćilor, поток.
Ogaşu Draculuì, в. Ђавољи поток.
Ogaşu Izvoruľe, притока Оснићке реке.
Ogasu în Tîlva Mare, десна притока Оснићке реке.
Ogaşu în Faţă, лева притока Оснићке реке.
Оgaşu Crouluì, лева притока Оснићке реке.
Ogaşu cu Podu, десна притока потока Извора.
Ogaşu Curduman, поток.
Ogaşu la Cuasta Mare, поточић, саставница Љубиног потока.
Ogaşu la Cuasta Mică, десна притока потока Извора.
Ogaşu lu Zagaren, десна притока Оснићке реке.
Ogaşu lu Simińic, поток.
Ogaşu Marcońilor, поток.
Ogaşu Muorminţuluì, лева притока Оснићке реке.
Ogaşu Ogoli, притока Оснићке реке.
Ogaşu Puscoń, притока Оснићке реке.
Ogaşu Ruźini, притока Оснићке реке.
Ogaşu Svińeś, поток.
Ogaşu Săľiśći, поток.
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Ogaşu Periś, лева притока потока Селиште.
Ogaşu Stupińi, поток.
Ogaşu Tîlvi, поток који иде са Тîlva Mare и улива се у Vaľa Мare, као 

десна притока.
Ogaşu Tuferilor, лева притока Ogaşu Lung.
Ogaşu Firi, десна притока Оснићке реке.
Ogaşu Ţărańilor, поток.
Ogaşu Śuśurì, притока Оснићке реке.
Оgńana Mariìa, сеоска заветина у Ројбану.
Оgоli, поток, притока Оснићке реке.
Ocna Fieruluì, некадашњи рудник гвожђа на Букову. Топионице тога 

гвожђа сматра се да су се, у средњем веку или још раније, налазиле на пла-
нини Јежевици на којој су констатовани остаци гвоздене шљаке

Оснић Село, централно насеље села Оснића.
Оснић-Буково / Ново Село, заселак села Оснића у вишим пределима 

атара, у Букову.
Оснић-Тимок, заселак села Оснића на брежуљку изнад десне обале 

Црног Тимока.
Оснићка река, десна притока Црног Тимока. Она се у средњем току 

joш назива Vaľa Mare, а у изворишном Љубин поток.

Păducel, подножје брда где расте глог.
Pădurìa lu Firi, шума у потоку Фири.
Pădurìa Tuferilor, шума, пашњаци.
Pađina Largă, поток и обрадиво земљиште.
Пантелеј, записно дрво и крст посвећени овом светитељу.
Părăsîtă, ливаде, шуме, куће.
Пауновићи, махала у којој живи истоимена породица.
Periş, њиве.
Peste Ogaśu Firi, шума.
Петровдан, место у Букову где се прославља Петровдан.
Pìatra lu Marcu, в. Марков камен.
Планиничка река, десна притока Лубничке реке (изворишни део при-

пада селу Оснићу).
Pod, мост преко реке у центру села.
Poćìacă, шумска стаза у пределу Букова.
Преображење, велико записно дрво уз које је наслоњен дрвени крст, 

код којега се прославља овај празник.
Прокопије, место на коме се прославља ова сеоска заветина.
Punće, дрвени пешачки мост начињен од пребачених балвана преко Ти-

мока, који са једне стране има ограду за придржавање пешака.
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Puścoń, брдо (309 m) на десној обали Оснићке реке, на врху голо, доле 
шума и махала у којој живе Пушкићи.

Ravnişte Miloşoń, обрадиво земљиште и махала у којој живе Мило ше-
вићи.

Roìban, 1. брдо под њивама и пашњацима; 2. заселак.
Ројбански поток, десна притока Оснићке реке.
Roìbanu al Mare, поток, њиве, шуме, пашњаци.
Roìbanu al Mic, поток, њиве, шуме, пашњаци.
Roìbańel, заселак (мањи од Ројбана).
Ruđina Mare, њиве, пашњаци и нешто шуме.

Salćina, густ врбак поред Тимока.
Satul Nou, в. Ново Село / Оснић Буково.
Satul Osniśa, в. Оснић Село.
Satul Timocu, в. Оснић Тимок.
Săliśćă, њиве, шуме; место на коме је некада било село.
Svińeś, брдо под грабовом шумом, на левој страни Оснићке реке.
Сеинов поток, притока Лубничке реке.
Селиште, поток, лева притока Оснићке реке.
Село, в. Оснић Село.
Сињи поток, поток.
Sparturì, шума и пашњаци.
Спомен чесма, чесма у центру села подигнута у спомен палих бораца 

и жртава фашизма 1941–1945. и погинулих у ратовима 1991–1999. године.
Станимиров поток, лева притока Љубиног потока.
Stînca Mare, стене изнад пута за село.
Stupină, њиве, шума.

Tabarońi, део села у коме живи претежно породица Табарановића.
Татарско поље / Широко поље, њиве, пашњаци, около шума.
Tăiş, ливаде, шуме.
Tîlva Boìi, шумовито брдо на десној страни Оснићке реке.
Tîlva Bugaruluì, шумовито брдо.
Tîlva Mare, брдо под шумом на врху и њивама у нижим пределима.
Tîlva Roşă, шумовито брдо (500 m) са голим врхом.
Tîlva Sátuluì, узвишење изнад села, уп. Девојачке груди.
Tîlva Stupińi, купасто брдо; на си. шума, остало њиве.
Тimocu, 1. река Црни Тимок; 2. равно земљиште на десној обали Црног 

Тимока.
Топољар, група топола на левој обали Оснићке реке.
Турске баре, шума.
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Tufărì, њиве, шуме; заселак.

Urzîcarì, простор поред Тимока обрастао густим и високим копривама.

Урошев поток, поточић који тече Урошевом падином.
Урошева падина, плића долина обрасла шумом, којом тече слабашан 

поточић.

Faţă, јужна страна брда Свињеш.
Faţa Svińeś, поток, лева притока Оснићке реке.
Фиркушова јаруга, јаруга која доводи воду са Алексиног јаза на Фир-

кушов млин.
Fîntîna în Faţă, извор.
Fîntîna cu Fág, извор.
Fîntîna cu Frasîn, извор у шуми.
Fîntîna la Izvor, извор.
Fîntîna lu Marćin, извор.
Fîntîna lu Bain, извор.
Fîntîna lu Pătru, извор.
Fîntîna Răśe, извор.
Fîntîna Ruđini, извор.
Fîntîna supt Frasîn, извор.
Fîntîna Ţarańilor, извор и махала у којој живе Царановићи.

Ţăľină, пашњак.
Црвени брег, в. Tîlva Roşă.
Црвено брдо, в. Tîlva Roşă.
Црква Свете Петке, црква у изградњи, у центру села.
Ţuìońi, део села у коме живи претежно породица Цујановића.

Чука, брдо под шумом, на чијој јужној страни, поред пута Планиница–
Бољевац, лежи Марков камен.

Şаrpari, шума.

Широко поље, в. Татарcко поље, њиве, пашњаци.

ОШТРЕЉ

Оштрељ // Oştreľ

Етник: Оштрељац, Оштрељчанка // Oştreľan, Oştreľană
Ктетик: оштрељски // oştreľeńesc.
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Оштрељ је село у борској општини. Налази се источно од града. По 
попису од 2002. године имало је 654 становника просечне старости 45,0 го-
дина. За последњих пола века број становника кретао се овако: године 1948. 
848 становника, 1953. 855; 1961. 912; 1971. 911; 1981. 887; 1991. 798 и 2002. 
654. Становници се баве земљорадњом и сточарством. Велики број ради у 
борским рудницима бакра. Село има четвороразредну основну школу. Су-
седна места су: Слатина, Доња Бела Река, Бучје, Кривељ и град Бор.

A lu Mira, део села у коме живи породица Мирића.
A lu Piţu, део села у коме живи породица Пицуловића.
А lu Sorinca, део села у коме живи породица Соринкановића.
Аì lu Biţă, део села у коме живи породиц Бицуловића.
Aì lu Bosioc, део села у коме живи породица Босиоковића.
Аì lu Buśan, део села у коме живи породица Бучановића.
Aì lu Ianoş, део села у коме живи породица Јаношевића.
Аì lu Ieńi, део села у коме живи породица Јенића.
Аì lu Preda, део села у коме живи породица Предића.
Аì lu Soldatu, део села у коме живи породица Солдатовића.
Aì lu Strîmban, део села у коме живи породица Стрмбановића.
Aì lu Tufegĝiu, део села у коме живи породица Туфегџића.
Аì lu Şain, део села у коме живи породица Шаиновића.

Bańiţa, поток, лева притока Кривељске реке, обрадиво земљиште, 
шума и заселак.

Barlońi, заселак.
Baśilońi, део села у коме живи породица Бачиловића.
Богданова крушка, стара, сува крушка на ивици шуме.
Борска река, в. Vаľa Bоruluì.
Vadu Batrîn, 1. канал за воденицу; 2. газ на Vaľa Marìe.
Vaľa Boruluì, десна притока Кривељске реке.
Vaľa Marìe, Кривељска река и поље на десној обали, заселак.
Vaľa Mică, обрадива земља, пашњак и заселак.
Vîrfu Albine, кречњачки вис.
Vîrfu Ruđină, шума.

Голаја, стрмо земљиште, пашњак, шума и заселак.

Dós, купасто брдо у кривини Кривељске реке, пашњак, шума.

Đál, заселак на брду.
Đalu Marìe, обрадива земља.
Đalu Stupińi, обрадива земља, пашњак и шума.

Izlazu Oştreleńesc, општински пашњак (раније).

– 295 –



504 Jакша Динић

Cîmpu Viìilor, шума.
Cîmpu Izvoruluì, обрадива земља и пашњак.
Cîmpu Cornu, обрадиво земљиште, пашњаци.
Cîmpu Cornuluì, обрадива земља, пашњак, шума.
Cuasta Sátuluì, обрадива земља и пашњак.
Corcană, река.
Corńetu al Marìe, поље и шума.
Corńetu lu Petcu, шума и ливаде.
Cosońi, део села у коме живи породица Ћосића.
Кривељска река, десна притока Беле реке.

Laţońi, махала у којој живи породица Лацковићa.
Ľivada dîn Sus, ливада поред Vaľa Marìe.
Лозино поље, обрадиво земљиште и шума, зап. од села.
Луково, обрадива земља и пашњак.
Lṷócu lu Zoran, њива.
Lṷócu lu Marìan, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Milorad, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Radovan, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Sima, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Stanoìe, њива.
Lṷócu Rođitorì, плодна, родна њива.
Ľivada Vaci, ливада, пашњак.
Ľivada în Pisumunće, ливада сенокоша.

Мали поток, десна притока Кривељске реке.
Malu Marìe, обрадива земља, шума.
Меданова главица, брдо, шума.

Надбањица, брдо, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Nanuľeşći, део села у коме живи породица Нанулесковића.
Ново Село, раније име села Оштреља.

Obľej, обрадива земља и пашњак.
Ogaşu lu Balan, обрадива земља, пашњак, поток и шума.
Ogaşu Cornuluì, десна притока Кривељске реке.
Ogaşu cu Ćaşcu, обрадива земља и шума.
Ogaşu lu Muțian, поток и земљиште на његовим обалама.
Ogaşu lu Rakiţu, поток.
Оgaşu Maluluì, потпритока Vaľa Marìe.
Ogaşu Mic, поток.
Ogaşu Neđeľi, обрадива земља, пашњак и шума.
Оgrade, обрадива земља и шума.
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Pădurìa Oìi, шума у којој се кресао лисник за овце.
Pađina lu Rakiţu, шума, пашњак.
Pađina Marìe, обрадива земљa, пашњак.
Pađina Sátuluì, обрадива земља и пашњак.
Пашићева кућа, још добро стојећа кућа из које је била прва жена Ни-

коле Пашића.
Peđa, поље, шума.
Pe Đál, обрадива земља и шума.
Петровдан, заветина у Оштрељу. Најпре се прослављала где су биле 

пивнице, два километра западно од села. После пропасти винограда пренела 
се код чесме у селу, а најпосле код Три дрвета на Кривељској реци.

Пивнице, виногради и некадашње пивнице Оштреља.
Porîmbarìu, трњак, шибљак.

Raduľeşći, део села у коме живи породица Радуловића.
Robule, језеро испод оштрељског ревира.
Ruđina Bańiţă, претежно голо брдо.
Ruşće, пашњак.

Самар, обрадиво земљиште, некада и виногради у међуречју Кривељске 
реке и Беле реке.

Селиште, обрадива земља, шума, пашњак.
Село, обрадива земља, пашњак.
Сеоски поток, десна притока Кривељске реке.
Слана бара, ниско земљиште, шума.
Слатински поток, десна притока Кривељске реке.
Стана бара, баруштина.
Stančulońi, део села у коме живи породица Станчуловића.
Stînca Bouluì, каменито узвишење.
Стари виногради, обрадива земља, пашњак.
Stupareşći, део села у коме живи породица Ступаревића.

Tîlva, шума и пашњак.
Tîlva Baìcule, купасто брдо (593 m) под шумом.
Tîlva Roşe, пашњак.
Tîlva Sátuluì, брдо (465 m) под шумом.
Тоdorońi, део села у коме живи породица Тодоровића.
Три дрвета, место у Кривељској реци где се прославља сеоска завети-

на – Петровдан.
Tufiľi Mori, поље.

Faţa Boruluì, брдо, шума.
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Црна река / Кривељска река, десна притока Беле реке и околни предео.

Śṷaca Buşi, брдо, обрадиво земљиште.
Śṷaca Pauli, брдо, обрадиво земљиште и шума, југоисточно од села.
Śṷaca Robule, обрадиво земљиште југозападно од села.

ПОДГОРАЦ

Подгорац // Podgorţ

Етник: Подгорчанин, Подгорчанка // Podgorśìan, Podgorśìană
Ктетик: подгорски // podgorśeńesc.

Подгорац је село у општини Бољевац. Лежи испод горе Малиника, зато 
се и зове Подгорац. Подгорац је старо село. Први пут се помиње у турском 
попису из 1560. године када је имао 24 домаћинства. Судећи према обаве-
зама које је плаћало царском хасу (10.138 акчи) било је то тада велико село 
(Лукач, Видин 105). По попису из 2002. год. у 606 домаћинстава живело је 
2.277 становника. У последњих нешто више од пола века број становника 
кретао се овако: године 1948. 2.893 становника; 1953. 2.961; 1961. 3.255; 
1971. 2.870; 1981. 2.772; 1991. 2.457 и 2002. год. 2.277. Становништво се 
бави земљорадњом и сточарством. Основна школа отворена је 1840. године. 
Једно краће време у њој је био учитељ српски песник и сликар Ђура Јакшић. 
После се преместио у Сумраковац. Суседна места су Боговина, Валакоње, 
Сумраковац и Злот.

А lu Beìu, део села у коме живи претежно породица Бејића.
A lu Bogdan, део села у коме живи претежно породица Богдановића.
A lu Gotovan, део села у коме претежно живи породица Готовановића.
А lu Keran, део села у коме живи породица Керановића.
A lu Cúş, део села у коме живи породица Кушића.
A lu Lukìa, део села у коме живе Лукићи.
A lu Mitreľ, део села у коме живи породица Митрељевића.
А lu Ńagra, део села у коме живи породица Негрића.
A lu Stepa, махала у којој живи породица Степановића.
A lu Florìa, део села у коме живи породица Флорића.
A lu Şerpa, део села у коме живи породица Шерпића.
A lu Şcoprda, део села у коме живи породица Шкопрдића.
Аvrameluońi, део села у коме живи породица Аврамовића.
Ambarì, некадашњи сеоски кош.
Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Подгорцу.
Аndrobìeśći, део села у коме живи ова породица.
Аninişul dîn Ogaş, ред јова поред потока.
Antoneśći, део села у коме живи породица Антонијевића.
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Ápa Verđe în Bălti, мало језерце, велика бара.
Aprinşură, паљевина у планини.
Аrbuľescu, махала у којој живи претежно породица Арбуљесковић.
Árđală, чистина настала пошто је пожар уништио шуму.
Arsеnuońi, део села у коме живи претежно породица Арсенијевића.
Аrşiţe, шума, пашњаци, ливаде, извори и безимени потоци.

Baluţońi, део села у коме живе Балуцићи.
Balaśuońi, део села у коме живи претежно породица Балашевића.
Balta lu Đurican, мочварно земљиште испресецано каналима делте 

реке Сараке на њеном ушћу у Црни Тимок.
Basarońi, махала у којој живи претежно породица Басаровића.
Bauţă, брдо (955 m), шума, пашњаци и ливаде на десној обали Вејске 

реке.
Бели крш, стеновито узвишење.
Белик, бочно брдо на Малом Малинику.
Berkeńeśu, махала у којој живи породица Беркењечевића.
Bisărică, сеоска црква подигнута је 1838. године. Пошто је током вре-

мена оронула реконструисана је 1931. године. Посвећена је Сошествију Све-
тог Духа.

Bojar, шума.
Бојино брдо, шума, пашњаци.
Борино поље, пашњаци и ливаде.
Brăđetuluì, шума и пашњаци.
Brańiśća Śeretuluì, храстова шума, церова шума.
Брезовица, висораван на планини Јужном Кучају.
Брезовичка река, понорница која се поново појављује из једне пећине 

под именом Радованска рекa, лева притока Црног Тимока.
Брезовички вис, шума.
Брезовичко поље, раван Велике Брезовице.
Broaşte, шума, ливаде.
Buzatońi, махала у којој живи породица Бузатовића.
Букићи, махала у којој живи истоимена породица.
Burći, шума, појате.

Văcăriìă, в. Vacărì.
Văcărì, поток, урвине, шума, источно од села.
Vadu Timoculuì, 1. канал за воденицу; 2. газ на Тимоку.
Vaľa cu Corni, лева страна реке на којој расте дрен.
Vaľa lu Pătru, речица, лева притока Сараке.
Vaľa Mare, лева притока Боговинске реке леве притоке Црног Тимока.
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Vaľa Mică, десна притоке Ваља маре и шуме и ливаде у изворишном 
току реке.

Vaľa Rînji, 1. поток, лева саставница потока Саљешће; 2. њиве, засе-
лак.

Vasiľcońi, део села у коме живи породица Васиљкановића.
Véì, река, десна притока Ваља Ђемижлока, шуме, ливаде.
Велика Брезовица, чаробна планинска ливада на Јужном Кучају, више 

километара дуга.
Велика река, в.Vaľa Mare.
Велике рудине, шума, пашњаци.
Велики гребен, шума.
Велики Кленцуш, вис западно од села.
Велики Малиник, вис (1.158 m) на планини Малинику.
Велики Полом, пашњаци, ливаде, шума.
Велико брдо, обрадиво земљиште, шума.
Вилина чука, брдо.
Виноградски поток, поток на чијим странама је обрадиво земљиште.
Виноградско брдо, њиве, виногради и шумарак.
Viìa lu Gruìońi, виноград, њива и мало даље шума.
Viìa lu Faìniśońi, виноград у страни.
Vîru Mare, вир на Црном Тимоку у којем се неко удавио.
Gaura Fećilor, пећина.

Гвожђевити извор, извор у Сеоском потоку.
Gerga, махала у којој живи претежно породица Гергића.
Говедарски вис, шума, њиве.
Говеђе брдо, обрадиво земљиште, шума.
Горња чесма, чесма у горњем крају села.
Goruńiś, шума, изворишни предео Vaľa Mare.
Грабовац, обрадиво земљиште и ливаде, ниже села.
Грабовачка река, доњи ток Vaľa Mare.
Грапчина, 1. велико пространство под грабовом шумом, пашњацима и 

голетима: 2. поток, лева притока Vaľa Rînji.
Groşi lu Golub, страна под шумом.
Groşi lu Răìca, шумовито брдо равног темена са више извора.
Gruìońi, део села у коме живи претежно породица Грујесковића.

Девојачка пећина, пећина у кршевитом кањону Vaľa Mare.
Добромир, в. Добромиров крш.
Добромиров камен / Добромиров крш, каменито и шумовито брдо 

(861 m).
Добромиров крш, кршевито брдо, в. Добромиров камен.
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Доња чесма, чесма у доњем крају села.
Dosu Bogovińеì, шума, пашњаци, крш.
Dosu Craìońilor, шума.
Dragulescu, махала у којој живи породица Драгуловића.
Дуго поље, њиве и ливаде.
Dumbravă, њиве и шумарци.
Dunga Laсuluì, шума, ливаде.

Đál, брдо северно од села, оранице.
Đál Śṷacă, узвишење, обрадиво земљиште.
Đalu Mare, пашњаци, шума.
Đalu Lespezilor, каменито брдо пуно плоча.
Đalu Paltinuluì, брдо на коме расте јавор.
Đespańi, део села у коме живи претежно породица Ђеспановића.

Железничка станица Сумраковац, бивша железничка станица на 
бившој прузи Зајечар–Параћин, која је Подгорцу била најближа железничка 
веза.

Злотско поље, њиве на левој обали Тимока.

Izvoru Răśe, хладан извор у шуми.
Iazul Ogaşuluì, брана на потоку за воденицу поточару.

Јужни Кучај, планина у источној Србији.

Калиново, камен, шума.
Калиново брдо, брдо западно од села.
Caľińescu, махала у којој живи претежно породица Калиновића.
Каменита падина, поток, лева притока Vaľa Mare.
Carabaşońi, део села у коме живи претежно породица Карабашевића.
Casa cu Arcurì, стара кућа са луковима на трему.
Кeìа, крш, пашњаци, шуме.
Keìa Gordunuluì, пашњаци, ситна шума.
Cîmpu al Mare, поље на десној обали Злотске реке.
Cîmpu cu Aluni, лесков шибљак, лештар.
Cîmpu Mìaruluì, воћњак.
Cîmpu Pusoreş, њиве.
Cîrş Amură, шума.
Cîrş Crocan, шума.
Clenţuş, 1. подручје под шумама, ливадама и пашњацима, северно од 

Брезовице; 2. поток, притока Клочанице; 3. каменито брдо купастог облика 
(929 m), у подножју шума; 4. поток, десна притока Вејске реке.

Cľanţu Veìmiş, кањон реке Vaľa Mică.
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Coasta Viìilor, брдо на коме су некада били виногради.
Coveì, поток, десна притока Ваља Ђемижлока.
Код Гроша Рајка, в. Groşi lu Răìca.
Corńet, брдо на левој обали Vaľa Mare на коме се налазе остаци старих 

зидина где су налажени златни и сребрни новци.
Corńet Zloćesc, њиве, шуме.
Corńetu lu Androba, шума, ливаде, пашњаци, у изворишном току 

Вејске реке.
Corńetu lu Răìcu, вис (670 m), крш, шума, пашњаци и ливаде, у 

међуречју Vaľa Mare и Vaľa Mică.
Corńetu Maliniculuì, кршевити гребен, клисура, шума, северозападно 

од села.
Corńetu Stupińi, крш, пашњаци, шума, сз. од села.
Corńeţăl, кржљава шума.
Cracu Albuľesculuì, шумовити гребен.
Cracu Curi, шума, ливаде.
Cracu lu Đoşońi, њиве, шуме, појате, југоисточно од села.
Cracu lu Cripta, шуме, ливаде, њиве.
Cracu Nestoruluì, голо и на западној страни изразито кршевито брдо.
Криви торањ у Пизи, нагнут камени стуб у Девојачкој пећини.
Крстача, крст подигнут некоме који се удавио у Великом виру.
Крш Васиљкановића, стеновито и кршевито земљиште са нешто 

шуме.
Corcotu, каменита страна, горе у планини, изложена југу, има змија.
Cu Cremen, њиве, појате.
Cucuìovă, шуме, ливаде.
Curdumańeşće, махала у којој живи породица Курдумановићa.
Курјаково брдо, шума југозападно од села.
Curmatură, брдо (961 m) под шумом и пашњацима, јужно од Малог 

Малиника.

Lacu Corńetuluì, мочварно земљиште.
Lacu Lupuluì, мочвара.
Lacu Mare, шума, ливаде.
Lacu Poìană, мочварно земљиште.
Lapćariìa, прва приватна млекара у селу.
Ľivada Apuosă, извор у ливади чија вода не отиче.
Lunca Prunuluì, шљивак.
Lṷócu lu Branislav, oбрадива земља.
Lṷócu lu Vlasta, обрадива земља.
Lṷócu lu Dimitriìe, обрадиво земљиште.
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Lṷócu lu Iovan, ораћа земља.
Lṷócu lu Miladin, њива.
Lṷócu lu Svetozar, обрадива земља.
Lṷócu lu Stoìadin, обрадива земља.
Луг, равно земљиште, њиве.

Мала Брезовица, планинска висораван на Јужном Кучају, западни 
наставак Велике Брезовице.

Мали Кленцуш, вис (888 m), стене, ливаде, шума, јужно од планине 
Малиника.

Мали Малиник, претежно го вис (1.019 m) на планини Малинику.
Мали Полом, пашњаци, ливаде, шума.
Малиник, планина у источној Србији.
Мalul Mic, пашњак поред Vaľa Mare.
Mărarì, 1. обрадиво земљиште и шума источно од села; 2. заселак, 

њиве.
Mărińeşći, део села у коме живи претежно породица Марињесковића.
Marcońi, део села у коме живи породица Марковића.
Маркуљевски крш, каменит планински венац (839–868 m).
Mastacan, 1. голо брдо (876 m), у подножју под шумом и ливадама; 2. 

поток, западно од села.
Micuľ, купасти вис (1.023 m) на коме се налази зилотски манастир 

Нови стјеник.
Mirişće, пашњак, напуштена њива, на којој је последњи пут било 

стрниште.
Mṷára Miśi, поток, лева притока Боговине.

Negrańi, махала у којој живи породица Неграновића.
Несторово брдо, вис (854 m) под пашњацима.
Novacońi, део села у коме живи претежно породица Новаковића.
Новошикоина стена, стеновити вис.

Obľej, обрадиво земљиште и шумарци.
Ogaşu al Sác, лева притока Црног Тимока.
Ogaşu Androbă, притока Вејске реке.
Ogaşu Árśiţă, притока Вејске реке.
Ogaşu Afi nişuluì, присојна страна на којој расту боровнице.
Ogaşu Goruńiş, лева притока Vaľa Mare, у изворишном току.
Ogaşu Đośońi, лева притока Огашу Миуци.
Ogaşu în Groşi lu Raìco, притока Вејске реке.
Ogaşu în Cľanţu Veìmiś, десна притока речице Vaľa Mică.
Оgaşu în Śetaće, десна притока Vaľa Mare.

– 303 –



512 Jакша Динић

Ogaşu Curi, поток.
Ogaşu lu Dimitriìe, притока Боговине.
Ogaśu lu Róu, лева притока Vaľa Pătru.
Ogaśu Miìuţi, лева притока Црног Тимока.
Оgaşu Perişuluì, слаб поток, десна притока речице Vaľa Mică.
Ogaşu Sác, поток, њиве.
Ogaşu Săracă, десна притока реке Сараке.
Ogaşu Sátuluì, поток који иде кроз село.
Око Фарме, пољопривредно земљиште око сточарске фарме.
Opriśan, махала у којој живи породица Опричановића.
Османбегова чесма / Турска чесма, чесма у центру села, пред општи-

ном.
Оштра чука, каменити вис.

Pădurìa cu Capre, шума према планини Малинику.
Pădurìa dîn Vîrfu, шумовити вис.
Pădurìa Teìuluì, липак.
Pađina la Cocośelu, шума.
Pađina Ńegri, шума.
Pađina Ulmuluì, источна страна долине на којој расту брестови.
Pauńeşći, део села у коме живи претећно породица Пауновића.
Pelońi, део села у коме живи претежно породица Пелића.
Periş, ливаде и шуме у изворишном току Vaľa Mică.
Петрова река, в. Vaľa Pătru.
Piscu Larg, стеновити вис широке основе.
Plopì, шуме, њиве.
Подгора, подгорачка млекара.
Подгорац, село.
Подгорац-Тимок, в. Тимок (2).
Poìana Scoruşuluì, пашњак и трње са покојом оскорушом.
Poìana Strńac, ситна шума.
Poìeń, подручје под ливадама и пашњацима, источно од В. Брезовице, 

којим протиче Појењска река.
Poìeńe, река, десна притока Вејске реке.
Појењска река, в. Poìeńe.
Polom, горњи ток Тајског потока десне притоке Брезовице.
Понор, шуме, њиве.
Понорски канал, доња етажа Боговинске пећине.
Поток Веј, в. Veì,
Поток Кеј, в. Keì.
Поток Стрмљана, десна притока Злотске реке.
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Potocu, поток и околно земљиште.
Potocu Cronuluì, десна притока Злотске реке.
Prjol, њиве и грабова шума.

Raìcuţ, део села у коме живи породица Рајкуцића.
Raţońi, део села у коме је живела истоимена породица истребљена по-

четком XX века oсветничким спаљивањем колибе и свих чланова породице 
који су се у њој налазили.

Режино брдо, брдо (925 m), шума.
Река Микуљ, десна саставница Злотске реке.
Ристивојско брдо, шума, њиве.
Rînza, поток, горњи ток Велике реке.
Ruvina Laculuì, брдо северозападно од села.
Рудина, крш, шума и пашњаци, сз. од села.
Ruđina lu Gruìescu, шума, ливаде.

Salca dă Sus, врба поред Тимока.
Saľeşćă, поток, лева притока Сараке.
Samar, брдо (408 m), шума и камењар, западно од села.
Săracă, 1. река, лева притока Црног Тимока; 2. обрадиво земљиште и 

шумарци поред реке Сараке; 3. заселак.
Село, село Подгорац.
Сеоски поток, в. Ogaşu Sátuluì.
Сирота река, в. Săracă (1).
Smetańi, део села у коме живи породица Сметановића.
Средња чесма, чесма у источном делу села.
Српско гробље, једно од сеоских гробаља које се налази близу Тимока.
Stadion, фудбалско игралиште месног клуба „Малиник“.
Станкићева јаруга, воденични канал на десној страни Црног Тимока.
Stanţuľa, махала у којо живи породица Станцулића.
Старе ћумуране, пет зиданих старих ћумурана на Јужном Кучају.
Stînca dîn Keìe, каменито земљиште, ретко жбуње.
Stînca Nestorilor, стена у горњем току Vaľa Mare.
Стопањска река, десна притока Злотске реке.
Strajă, брдо (763 m) под шумом.
Стрмјачки поток, доњи ток Буљеског потока.
Стрмљана / Стрмњана, река, десна притока Злотске реке леве притоке 

Црног Тимока, шуме, њиве, ливаде и место на коме је пронађена керамика из 
раног бронзаног доба и двопетљаста фибула из халштата.

Стрмњана, в. Стрмљана.
Strńac, брдо (848 m), шума, пашњаци.
Суви поток, притока Црног Тимока.
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Tabarońi, махала у којој живи претежно породица Табаронића.
Тајски поток, десна притока Брезовице.
Tăiś, шумовито брдо.
Tîlva Keri, вис (891 m) под шумама и пашњацима.
Tîlva Crou, шумовито брдо (400 m), североисточно од села.
Tîlva Curi, брдо (612 m) под шумама и ливадама.
Tîlva Laсuluì, вис (583 m), шума, на левој страни Боговинске реке.
Tîlva lu Meilă, купасто брдо (963 m) под шумом, на западној страни 

крш.
Tîlva lu Sori, брдо (853 m), крш, шума, пашњаци.
Tîlva lu Truìcan, шума.
Tîlva Naltă, шумовита планина (1.054 m).
Timoc, 1. река Црни Тимок; 2. пољопривредно земљиште поред Црног 

Тимока; 3. заселак села Подгорца поред Црног Тимока.
Тroìţa, место на коме се прославља сеоска заветина.
Турска чесма, в. Османбегова чесма.
Турски камен, кршевито брдо на западу.
Турски крак, обрадиво земљиште и шума.
Турско гробље, некадашње гробље које се налазило у центру села.
Tufele, шипраг и трњак у подноћју брда.

Ćeferìańi, део села у коме живи претежно породица Ћеферјановића.

Удубашница, шумовити вис (670 m) западно од села.
Uđilańi, део села у коме живи породица Уђилановића.

Faìniśоńi, махала у којој живи породица Фајнишевића.
Фарма, сточарска фарма.
Faţa Bogovińe, шуме, ливаде, извори, потоци.
Faţa Śereş, обрадиво земљиште и шумарци на левој страни реке Сара-

ке, при њеном ушћу.
Feriş, шуме, њиве, ливаде, северно од села.
Fîntîna Ţuìi, извор, њиве, шума, јужно од села.
Фјаринова чесма, чесма.
Frişcan, махала у којој живи породица Фришковића.
Fundoń, 1. брдо под њивама и шумама, 2. поток, десна притока Vaľa 

Mare, 3. заселак.
Фуруне, пећи у планини у којма се правио ћумур.

Ţarańi, махала у којој живи породица Царановића.
Ţundrìă, махала у којој живи истоимена породица Цундрића.

Џидовско гробље, неко старо гробље које се налаи код Кленцуша, у 
планини.
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Śetaće, шумовити вис (806 m) са ливадама у међуречју Vaľa Mică и Vaľa 
Mare.

Śṷaca Viìilor, купасто брдо (358 m), њиве и покоја шума, на источној 
ивици села.

Śṷaca Goruńiś, шума.
Śṷaca Gruìi, шума.
Śṷaca lu Tuìa, шума.
Śṷaca Naltă, шума.

ПРЛИТА

Прлита // Prľita

Етник: Прлићанин, Прлићанка // Prľiśan, Prľiśană.
Ктетик: прлитски // prľiśesc.

Прлита је село у општини Зајечар. Лежи на Прлитском потоку, 10 km 
источно од града. По попису из 2002. године имала је у 71 домаћинству 142 
становника просечне старости 57,1 године. У последњих пола века број 
становника кретао се овако: године 1948. 837 становника, 1953. 908; 1961. 
854; 1971. 646; 1981. 451; 1991. 250 и 2002. 242. Становништво се бави 
земљорадњом и сточарством. Добар број их је радио у руднику Вршка чука, 
а после његовог затварања у угљеном руднику Аврамица. Суседна места су 
Велики Извор, град Зајечар, Грљан, Вратарница и са истока Република Бу-
гарска.

Аврамички поток, десна притока Белог Тимока.
Almaźan, шума, њиве, ливаде.
Ангелова пећина, пећина у Влашком долу.

Бађев поток, десна притока Белог Тимока.
Balta Purčească, локва у којој се ваљају дивље свиње.
Barbaroş, пећина у Влашком долу.
Белгиска пруга, бивша пруга уског колосека од Вршке чуке до 

Радујевца на Дунаву. Изграђена је крајем XIX века, а уклоњена почетком XX 
века. Служила је за превоз угља и путника.

Блато, равно земљиште на десној обали Белог Тимока на коме је из-
вршена комасација.

Бонин кладенац, извор.
Бонин поток, поток.
Bordeľ, голо брдо (502 m) конусног облика, у подножју шума. Налази 

се на самој српско-бугарској граници.
Бордељски поток, десна притока Аврамичког потока.
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Бремза, пружна железничка конструкција дуга око 400 метара ин-
сталирана на великој стрмини низ коју су се челичним ужадима спуштали 
специјални вагони натоварени угљем, из рудника Вршка чука.

Бујков поток / Буљков поток, в. Ogaşu Buìcа.

Val'a Vl'сi, поток.
Велика чука, име Вршке чуке које се употребљава само при упоређењу 

са Малом чуком.
Влашки дол, 1. поток, десна притока Тимока; 2. клисура на Прлитском 

потоку, ниже села.
Voìničca Cеşmìa în Baltă, чесма близу граничне карауле.
Вршка Чука, најсевернији вис Старе планине, висок 692 m, преко 

чијег слемена прелази српско-бугарска државна граница.

Говеђа рупа, пећинска јама у Влашком долу у коју су сељаци бацали 
угинулу стоку.

Горња Прлита, горњи део села Прлите.
Граница, њиве и шуме, северно од села.
Гранични прелаз, северно од Вршке чуке је гранични прелаз на путу 

Зајечар–Видин.
Grinda Viìilor, место под виноградима.

Доња Прлита, доњи део села Прлите.
Дренaк, поље у равници на десној страни Белог Тимока, на коме је из-

ведена комасација земљишта.
Дрењак, поље више села на коме су повремено одржавани погранични 

српско-бугарски народни састанци.
Дубоки поток, поток између Велике и Мале чуке.
Dudoì, поток, притока Прлитског потока.

Задружни дом, налази се изван села, на пољани поред пута, данас ван 
функције.

Ibruieşći, заселак у коме живи истоимена породица.
Изворске појате, појате сељана Великог Извора на Шонтолову.
Између Чука, поље између Вршке чуке и Мале чуке којим протиче 

Бујков поток.
Испод Велике чуке, ливаде на којима су се одржавали погранични 

српско-бугарски сабори.
Испод Мале чуке, њиве, шуме, појате.
În Sát, центар села.
Întră Čukì, в. Између Чука.
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Језеро где је пумпа за Рудник, језерце настало испумпавањем воде из 
рудника Вршка Чука.

Кафелов дол, поток.
Кафелов поток, поток.
Kirifiìă, њиве и шума.
Copiìilor, извор у Бујковом потоку.
Краварник, шуме и пашњаци према селу Вратарници.
Cremeniş, њиве и шуме, ниже села.
Curuđeşći, заселак у коме живи истоимена породица.

La Muorminţ, сеоско гробље, врло старо, у коме су поред мештана 
сахрањивани и рудари са Вршке чуке разних националности и вера.

La Pìeşćeră, пећина.
Ľivada întra Čuki, ливада поред Бујковог потока.
Ľivada Năroìită, ливада коју је Бујков поток засуо песком.
Lṷócu lu Aranźel, њива.
Lṷócu lu Vidosav, њива.
Lṷócu lu Milan, њива.
Lṷócu lu Milorad, њива.
Lṷócu lu Nicola, њива.
Lṷócu Nămolos, њива у тимочкој равници, на муљевитом земљишту.

Мaìdanu, бивши рудник угља „Вршка чука“.
Мала Чука, шумовити вис на Старој планини, купастог облика.
Михајлов камен, извориште Михајловог потока.
Михајлов поток, притока Прлитског потока.
Mṷára Аpatačeşur, бивша воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Blaju, бивша воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Vlađimir, бивша воденица и околно земљиште.
Mṷára lu Gera, бивша воденица и околно земљиште.
Moşiìa lu Simonović, посед, имање истоимене породице.

Оbľej, пашњци, шуме.
Оgaru, њива која је после бербе кукуруза дуго стајала непоорана.
Ogáşălu, поточић, притока Бујовог потока.
Ogaşu Buìcа, в. Бујков поток.
Ogasu lu Pelco, в. Пелков поток.
Ogaşu Nisipos, бујичав поток који носи муљ и песак.
Ogaşu Pîrľiśesc, в. Прлитски поток.
Ограде, њиве и шуме, ниже села.
Opritoarìa muarìi, бивши воденични јаз на Прлитском потоку.

Pădurìa Pîrjoľit, изгорела шума на јужној страни Рудине.
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Pađina lu Păìe, поток.
Paşune în Ruđină, пашњак и нешто шуме.
Пелков поток, десна притока Прлитског потока.
Petriş, равно земљиште на десној обали Белог Тимока на коме је из-

ведена земљишна комасација.
Peşćeră, пећина у Влашком долу.
Piscoviţă, клисура на Прлитском потоку.
Pìetriľi, камење у речном кориту Прлитског потока, ниже Влашког 

дола.
Porîmbu, обложина зарасла у трње.
Plute, група од неколико топола у равници.
Подкремениш, њиве и шуме испод Кремениша.
Poìana Mare, њиве, ливаде.
Прлитски поток, поток, извире у Бугарској, десна је притока Белог 

Тимока.
Прлитско блато, поток у низини, поред Тимока.
Прокопје, заветина.

Рудник Аврамица је такође рудник антрацита као што је била и Вршка 
Чука. Прорадила је још у време „живота“ Вршке чуке и још ради. Налази се 
у подножју Мале чуке, источно од Грљана.

Рудник антрацита Вршка чука налазиo се у подножју планине Вршка 
Чука, километар-два јужније од Прлите. Интересовање за овдашње наслаге 
угља јавило се почетком друге половине XIX века, међутим, први рударски 
радови су отпочели 1884. године. Угљено подручје Прлита закупио је Јозеф 
Хирш из Будимпеште, али је експлоатација убрзо обустављена. Године 1887. 
Белгијско индустријско друштво уложило је знатан капитал у отварање но-
вог, тада најмодернијег рудника, Вршка Чука. Две године касније изграђена 
је ускотрачна пруга дужине 85 km од рудника до брикетнице у Радујевцу, на 
Дунаву, одакле је брикет извожен у суседне земље. Рудник је радио до 1959. 
године када је затворен. У међувремену Ђорђе Генчић је отворио рудник 
„Српски Балкан“. Показало се, међутим, да је рудоносно најбогатији био 
суседни ревир Мала чука, па је отворено ново окно које и данас ради под 
именом Рудник антрацита „Аврамица“. Рудник је био жичаром повезан са 
брикетницом у селу Грљану, удаљеном 2,8 km, на запад.

Săľişćă, в. Селиште.
Sát, село.
Свети Никола, заветина у пољу.
Селиште, поље више села на коме је, верује се, раније била Прлита.
Scoruşu, западни део Рудине где још стоји једна стара оскоруша.
Spińeči, трњак, шибљак.
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Cрпски Балкан, назив рудника антрацита на Вршкој чуки.
Стојков кладенац, извор и поточић, притока Бујковог потока.
Supt Śṷaca Mare, в. Испод Велике чуке.
Supt Śṷaca Mică, в. Испод Мале чуке.

Тroìţă, заветина.
Тufară, шибљак, ситан шумак, трњак.

Умњански поток, десна притока Прлитског потока.

Fîntîna Bońi, извор.
Fîntîna Iepurilor, извор.
Fîntîna cu Caprioară, извор у шуми.
Fîntîna la Iáz, извор.
Fîntîna lu Bucović, бунар, чесма.

Царински поток, поток који пролази ниже царинарнице на граничном 
прелазу Вршка чука.

Cesmìa, чесма.

Śicarìu, шикара, шибљак.
Śṷaca Mică, в. Мала чука.

Шомина брана, мала бетонска брана на Прлитском потоку, коју је за 
залевање своје баште подигао Шома.

РУЈИШТЕ

Рујиште

Етник: Рујиштанин, Рујиштанка.
Ктетик: рујишки.

Село Рујиште се налази на 13 km ваздушне линије јужно од Бољевца. 
Оно је забачено, јер је у ствари с оне стране планине Ртња.

Према попису из 2002. године у 144 домаћинства живело је 476 станов-
ника просечне старости 51,6 година. За последњих пола века становништво 
се преполовило. Године 1948. имало је 945 житеља, 1953. 949; 1961. 942; 
1971. 868; 1981. 743; 1991. 601 и 2002. 476. У селу живе Срби православне 
вере. Баве се земљорадњом и сточарством, а док је радио рудник Ртањ и ру-
дарством. Рујиште се ни под својим, ни под сличним именом не појављује у 
турским пописима XV и XVI века, па по томе произилази да је млађе насеље, 
мада се на основу археолошког материјала то не би рекло. Суседна села су: 
Добро Поље, Добрујевац, Илино, Влашко Поље (о. Књажевац), Сесалац и 
Милушинац (о. Сокобања).
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Амбуланта, амбуланта дома здравља из Бољевца у Рујишту.

Баба, крш, пашњак, источно подножје Ртња.
Баба Станин вр, брдо (760 m), шума и пашњаци.
Баре, место на коме је пронађена богата остава бронзаних и гвоздених 

предмета из периода халштата.
Баретинац, кршевито брдо (901 m).
Било, превој према Сокобањи.
Брезин поток, притока Зарвиног потока.
Брда, неколико мањих брда под пашњацима и шумама.

Вардиште, обрадиво земљиште, пашњаци.
Велика Ковиљача, го вис (1.049 m), пашњак.
Велики Обли дел, потпуно голо, купасто брдо (815 m), на јужној стра-

ни јако еродирано.
Влашки дел, шума.
Водени камен, вис (915 m), голет, пашњак.
Врла страна, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Вртаче, подручје под вртачама.
Вујино кућиште, шума, пашњак.
Вучји поток, десна притока Трске реке.

Глог, место на коме је било неко старо гробље.
Гложје, ситна шума.
Говедарник, голо брдо између Вучјег и Радуловог потока.
Говеђа рупа, поткапина у стени.
Гола планина, голет, пашњак.
Голема ливада, њиве и ливаде западно од села.
Големи камен, усамљена стена.
Големо Рујиште, заселак, њиве и шумарци.
Горња река, део тока Трске реке више села и околно обрадиво 

земљиште.
Горњи пут, један од пољских путева.
Грапчина, грабова шума, источно од села.
Гувнишки поток, бујичав поток.
Гувниште, вис (652 m); на врху пашњаци, по странама шума.

Деда Стевина ливада, ливада и трње около ње.
Дел, брдо северно од села.
Доњи вр, бочни врх на јужној страни Ртња, пашњак.
Доњи пут, један од пољских путева.
Дубока рупа, крашка вртача.
Дубрава, шуме и пашњаци, источно од Големог Рујишта.
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Ђуринац, поток, десна притока Трске реке.

Жикино браниште, шума на осојној страни.

Зарвин камен, го, стеновит венац југоисточно од села.
Зарвина река, лева саставница Сесалске реке десне притоке Моравице.
Зелени вр, вис (704 m) под шумом.
Змитровица, поток.

Ивак, шума.
Ивар, в. Ивак.

Јавор, пашњак.
Јавор поље, обрадиво земљиште.
Јаворски поток, десна притока Трске реке.
Јазвине, шума, пашњаци.
Јалови дел, голо брдо са нешто шуме.
Јеловац, шума западно од села.
Јелови дел, стрма коса претежно гола.

Каменчић, голо брдо (636 m), пашњак, северно од села.
Караконда / Караконђа, пашњаци и нешто шуме.
Караконђа, в. Караконда.
Кашкави поток, десна притока Рујишке реке.
Клисура, уска долина којом тече Мађарска река.
Козар, пашњак, шума, источно од села.
Козарник, 1. пашњаци и нешто шуме на десној обали Чуколачког по-

тока; 2. шумовита стрмина западно од села.
Колера, шума, пашњак.
Корнет, поток на јужној страни Ртња.
Костадиновица, каменито земљиште.
Крушјак, пашњак и нешто шуме.
Кукуљаш, шуме, пашњаци и еродирано земљиште источно од села.
Куси скок, вис (1.053 m), голет, пашњак.

Лајковац, голо брдо изнад села.
Лакшор, пашњак.
Ленина коса, пашњак и кржљаво растиње.
Лештар, лесково шибље, ливаде.
Липов трап, пашњак и шума југозападно од села.
Лом, обрадиво земљиште.
Лукина река, лева саставница Трске реке.

Љиљаче, шуме и пашњаци северно од села.
Љуљашка, брдо, пашњак.
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Мађарска река, саставница Сесалске реке, десне притоке Моравице.
Мали Обли дел, голо брдо југоисточно од села, пашњак.
Мацин камен, голи вис са нешто шуме у подножју.
Мацина обложина / Мачина обложина, пашњак северно од села.
Мачина обложина, в. Мацина обложина.
Медарска река, поток.
Мостине, шума и потоци испод пута Бољевац-Сокобања.
Мучеа, в. Мучељ.
Мучељ / Мучеа, каменито брдо сз. од села.
Мучница, шума, источно од села.

Обли дел, брдо (845 m), на врху голо, по странама шума.
Овнарник, пашњак.
Откачен камен, камен који се скотрљао са брда.

Падина, поток, шума.
Папрадљивица, шуме и пашњаци северно од села.
Петрова орница, шума.
Пећара, пећина у долини Зарвине реке.
Плочак, каменито земљиште, пашњак.
Подстење, обрадиво земљиште, ливаде, шума.
Попова пољана, голет, вртаче.
Поречки вр, пашњак и нешто шуме.
Поткамен, стрма коса испод Рујишког камена.
Прекостена, шумовити вис (708 m) северно од села.
Пролога, пашњак.
Просиште, голо брдо са вртачама, јужно од села.

Равна, обрадиво земљиште.
Равни дел, брдо (599 m), пашњак, шума, група појата, северно од села.
Радулов поток, поток, десна притока Трске реке.
Ранђелов кладанац, извор.
Река, в. Трска река.
Росуља, мала равница поред реке.
Рудина, пашњак, голет и вртаче, западно од села, изнад пута Бољевац–

Со кобања.
Рујишка река, в. Трска река.
Рујишки камен, стеновити венац северозападно од села, изнад пута 

Бољевац – Сокобања.
Рујиште, село.
Рупа у камен, улегнуће у стени у коме се сакупља кишница.
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Седло Рашинац, превој на путу Бољевац–Сокобања, вододелница 
Црног Тимока и Моравице.

Селиште, обрадиво земљиште, пашњаци.
Скок, кршевит гребен.
Слеменски поток, горњи ток Трске реке.
Сливовак, обрадиво земљиште.
Солила, обрадиво земљиште.
Солило поље, обрадиво земљиште.
Старе куле, шиљате стене.
Старо гробље, некадашње гробље.
Стењиште, пашњак, каменито земљиште.
Стрњак, поток, десна притока Рујишке реке.
Струганица, голо и стрмо црвено земљиште.
Стублине, 1. голо брдо северно од села; 2. каменито земљиште јз. од 

села.
Суви поток, лева притока Рујишке реке.
Суво врело, поток, десна притока Рујишке реке.

Топилишки поток, поток у коме има воде када пада киша.
Топилиште, брдо (683 m) под еродираним земљиштем, пашњацима, и 

нешто шуме на источној падини.
Ториште, пашњаци, шума.
Трње, земљиште обрасло трњем и шибљем шипурака.
Трска река / Рујишка река, река која протиче кроз село и након тога се 

састаје са Мађарском реком.
Тулица, обрадиво земљиште и ливаде.
Тумба, го вис (842 m), југозападно од села.

Церак, голо брдо јужно од села, према с. Сесалцу.
Церје, поток, десна притока Рујишке реке и околне шуме и ливаде.
Циганско поље, обрадиво земљиште и пашњак сз. од села.

Чемерна долина, удолина на јужној страни Ртња.
Чуколачки поток, десна притока Рујишке или Трске реке.
Чупков пóток, десна притока Рујишке реке или Трске реке.

Широка коса, пашњак.

САВИНАЦ

Савинац // Săvinaţ

Етник: Савинчанин, Савинчанка // Săvińśan, Săvińśană.
Ктетик: савински // săvińśeńesc.

– 315 –



524 Jакша Динић

Савинац је село у општини Бољевац. Лежи на десној страни Црног Ти-
мока, отприлике на половини пута Бољевац–Зајечар. Може бити да се село 
Савац (6 кућа) које се наводи у турским пописима из XV и XVI века односи 
на Савинац. Према попису из 2002. године у селу је живело 408 становника 
просечне старости 44,6 година. У последњих нешто више од пола века број 
становника се кретао овако: године 1948. 624 становника; 1953. 572; 1961. 
618; 1971. 588; 1981. 526; 1991. 501 и 2002. године 408 становника. Станов-
ништво се бави земљорадњом и сточарством. Има четвороразредну основну 
школу. Старије разреде деца похађају у основној школи „Ђура Јакшић“ у 
суседном селу Сумраковцу. Цркве нема. Суседна села су Валакоње, Оснић, 
Сумраковац, Шарбановац и Боговина.

Аdînśime Riuluì, једна дубина у Црном Тимоку.
Ápa Ľumpiđe, бистар извор више села.
Арнаута, 1. поток, десна притока Црног Тимока (није исто што и река 

Арнаута, која иде кроз Бољевац и улива се у Црни Тимок као десна притока, 
такође); 2. шумовито брдо на десној обали потока Арнауте.

Аутопут, магистрални пут Зајечар–Параћин који пролази северном 
ивицом села.

Baltoaca Timoculuì, баруштина поред Тимока која настаје кад вода од 
поплаве заостане у улегнућима.

Бакрени поток, десна притока Црног Тимока.
Bobot, благо нагнута страна према Црном Тимоку, под њивама.
Bagaìuoviţ, њиве.
Braniśća Arìăţilor, шума у којој се легу јастребови.

Vaľa Culcumìekilor, поток, влажне ливаде.

Gîltocu Mare, дубок вир у Тимоку.
Градиште на Тилва рош, остаци старог римског утврђења, зарасли у 

трње.

Drumu Mare, магистрални пут Зајечар–Параћин.

Ђаволски поток, десна притока Црног Тимока (источна граница атара 
Савинца).

Đalu Voìni, брдо (337 m) на десној обали потока Арнауте.

Застранов поток, притока Арнауте.

Iarba Verđe, бујна ливада поред Тимока.

Casă Mare, угоститељски објекат поред пута Зајечар–Параћин.
Cîmpu Arnaući, њиве поред потока Арнауте.
Cîmpu Iribiţuluì, житно поље.
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Coricuvă, дивља јабука на пашњаку.
Curduman, 1. брдо (453 m), на западној страни шума, остале под 

њивама; 2. поток, десна притока потока Арнауте.

Ľivada Nepotrivită, ливада у страни.
Lṷócu lu Dimitriìe, њива.
Lṷócu lu Iľiìa, њива.
Lṷócu lu Ľubişa, њива.
Lṷócu lu Nenad, њива.
Luócu lu Slađan, њива.
Лупшићи, махала у којој живи истоимена породица.

Мост за Сумраковац, бетонски мост на Црном Тимоку преко којега 
води пут за село Сумраковац.

Мост на Савинској реци, друмски мост преко потока Арнауте на путу 
Зајечар–Параћин.

Năroìu, блатиште, глиб поред Тимока.
Năsîpu, песак, спруд поред Тимока.

Ogaşu Burţi, лева притока потока Арнауте.
Ogaşu Voìńi, лева притока Арнауте (савинске).
Ogaşu Curduman, десна притока Арнауте (савинске).

Пантелеј, сеоска заветина у пољу.
Папас поље, обрадиво земљиште.
Паркинг, паркинг на магистралном путу Зајечар–Параћин, на северној 

ивици села.
Poìana Ľapţişoruluì, пашњак и слаба ливада.
Пут за Сумраковац, пут који, преко моста на Тимоку, води за село 

Сумраковац.

Савинска река, друго име потока Арнаута.
Sát, в. Село.
Село, центар села.

Tîlva Jońi, шума и њиве.
Tîlva Róş, брдо црвенкасте боје и голих висова.
Тimocu, 1. река Црни Тимок; 2. равно земљиште поред Црног Тимока.
Tufa lu Gigul, шумовито брдо, трњак.

Ţăst, обрадиво земљиште.
Црвени брег, го брег чија је земља црвенкаста, в. Tîlva Roş.
Црвени поток, десна притока Црног Тимока.
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Црвено брдо, раније име села Савинца.
Црни Тимок, река.

СЛАТИНА

Слатина // Slăćina

Етник: Слатинац, Слатинка // Slăćińan, Slăćińană.
Ктетик: слатински // slăćińesc.

Слатина је село у борској општини. Лежи на Слатинској реци, 5 km ис-
точно од Бора. Први пут се јавља у турском попису из 1455. године као село 
са две куће. Већ неколико година иза тога (1466) има десет домова. Затим се 
спомињу села Слатина Рахова, Слатина Црни Брод и Длбока Слатина, која 
су се налазила на данашњој сеоској територији или у њеној близини. Према 
попису из 2002 у селу је у 261 домаћинству живео 921 становник просечне 
старости од 43 године. За последњих пола века број становника кретао се 
овако: 1948. године 1.350 становника, 1953. 1.381; 1961. 1.562; 1971. 1.325; 
1981. 1.235; 1991. 1.116 и 2002. 921. Становништво се бави земљорадњом и 
сточарством, а највише људи је запослено у борском руднику бакра. Црква 
је подигнута у XIX веку. Школа је осмогодишња. Суседна села су Оштрељ, 
Бучје, Кривељ, град Бор, Брестовац, Николичево, Рготина.

Аì lu Bṷosioc, део села у коме живи породица Босиоковића.
Aì lu Buzeì, део села у коме живи породица Бузејевића.
Aì lu Buzeì, део села у коме живи породица Бузејића.
Аì lu Iancu, део села у коме живи породица Јанковића.
Aì lu Ianoş, део села у коме живи породица Јаношевића.
Aì lu Ńagoìe, део села у коме живи породица Њагојевића.
Аì lu Olar, део села у коме живи породица Оларевића.
Аì lu Preda, део села у коме живи породица Предића.
Аì lu Stroìa, део села у коме живи породица Стројића.
Aì lu Stuparìu, део села у коме живи породица Ступаревића.
Аì lu Şutu, део села у коме живи породица Шутуловића.
Ápa Galbenă, Слатинска река чија је вода жута од отпадних вода Бор-

ског рудника.
Ápa Rośiìe, Слатинска река чија је вода црвена од отпадних вода Бор-

ског рудника.
Ápă Tulburìe, мутна вода у Слатинској реци.
Аrìa Turśască, место за које се мисли да је ту некада било турско гувно.
Асаново брдо, пашњак, ливаде, шума.
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Bisărică, в. црква.
Bogdańeşći, део села у коме живи породица Богдановића.
Borţoìu, велики камен украј пута који се је откинуо и скотрљао са сте-

не.
Борска мала, део села.
Борска река, десна притока Кривељске реке.
Борска Слатина, један од назива села Слатина који се употребљава 

када се жели нагласити разлика од осталих Слатина које постоје у Србији.
Браник, шума.
Braniśća lu Brancu, шума, збран.
Брдски реон, део села.
Bugarińeşći, део села у коме живи породица Бугариновића.
Buśońi, део села у коме живи породица Бучановића.
Buzeì, пашњак.

Vaľa Boruľuì, в. Борска река.
Vaľa Marìe, земљиште око доњег тока Кривељске реке, пашњак, шума.
Vaľa Sátuluì, поток, обрадиво земљиште, ливаде, пашњак, шума.
Велика Копита, брдо под шумарцима и њивама.
Viìilor, поток, лева притока потока Љечице.
Врбица, поток, десна притока Суве реке.

Главица, шумовито брдо.
Grabar Rajańi, притока Слатинске реке.
Grăđina lu Mara, башта, повртњак.
Grśava, поток, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Грчански поток, десна притока Борске реке.

Dosul, поток, притока Слатинске реке.
Dubrava, поток, шума, уп. Dumbrava.
Dulcаńi, део села у коме живи породица Дулкановића.
Dumbravă, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Dupa Culmìe, обрадиво земљиште, пашњак, шума.

Đalu Boziìi, земљиште под бурјаном.
Đalu Cľenţońuluì, каменито брдо.
Đalu Cusaculuì, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Đalu Marìe, обрадиво земљиште, пашњак.
Đalu Muori, поље на левој страни Борске реке.

Железничка станица Борска Слатина, железничка станица на прузи 
Вражогрнац–Бор у селу Слатини.

Живковићи, део села у коме живи породица Живковића.
Jurcońi, извор на имању Журкића.
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Заграђе, обрадиво земљиште, заселак.
Златина, старије име села Слатине, по народном мишљењу.

Iľeśiţa, в. Лелечица.

Јазавац, поток, десна притока Ogаşu Rău.

Caľineşći, махала у којој живе Калиновићи.
Калиник, поток, десна притока Рукјавице, поље, шума.
Cîmpu Bоruluì, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Cîmpu Viìilor, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Код Уроша Јанковића, извор.
Coľiba lu Alecsa, појата.
Comesari, обрадиво земљиште.
Copită, брдо, шумарци и обрадиво земљиште.
Cormacoś, брдо испод којега извире Борска, односно Слатинска река.
Косовска мала, део села.
Косовски реон, део села.
Cracu al Lung, oбрадиво земљиште, пашњак, шума.
Cracu Boruluì, пашњак.
Cracu Goruńesće, шума.
Cracu Calińeşće, обрадиво земљиште, шума.
Cracu Ńicolči, обрадиво земљиште, шума.
Cracu lu Bṷosioc, обрадиво земљиште.
Cracu lu Perńac, обрадиво земљиште и шума породице Перњак.
Cracu Sîrbesc, обрадиво земљиште, шума.
Cracu Ćosî, обрадиво земљиште.
Crovańe, обрадиво земљиште.
Culmìă, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Кусак, 1. брдо, шума, њиве; 2. поток, десна притока Слатинске реке.
Куцово поље, место извора Ogaşu Boruluì.
Кучајна, брдо, шума.

La Muorminţ, сеоско гробље северно од села. Некада је постојала ка-
пела, али се срушила.

Лелечица / Лечица / Љечица / Iľeciţa, поток, брдо (486 m) под шумама, 
пашњацима и њивама.

Лечица, в. Лелечица.
Ľivada lu Noviţa, ливада.
Lṷócu lu Voìislav, њива.
Lṷócu lu Duşco, њива.
Lṷócu lu Pătru, њива.
Lṷócu lu Slavoľub, њива.
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Lṷócu lu Stanişa, њива.
Lṷócu lu Uroş, њива.

Љечица, в. Лелечица.

Мала Копита, брдо под обрадивим земљиштем и шумарцима.
Maláziìă, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Маљеник, обрадиво земљиште и шума, западно од села.
Миловановићи, део села у коме живи породица Миловановића.
Милојковићи, део села у коме живи породица Милојковића.
Miloşońi, део села у коме живи породица Милошевића.
Манојловићи, део села у коме живи породица Манојловића.
Мирагин поток, поток.
Моrminţ, сеоско гробље.

Ogaşu al Lung, лева притока Љечице.
Ogaşu Bоruluì, поток, притока Слатинске реке.
Оgaşu Viìilor, лева притока Љечице.
Ogaşu Dosuluì, поток, горњи ток речице Грчаве.
Ogaşu în Sîrpsсa Cоsă, лева притока речице Грчаве.
Оgaşu Calafirì, притока Борске, односно Слатинске реке.
Оgaşu Copită, поток који пресушује.
Ogaşu lu Toma, притока Борске, односно Слатинске реке.
Ogaşu Ľeсiţă, десна притока Беле реке.
Ogaşu Marìe, десна притока Кривељске реке, обрадиво земљиште.
Ogaşu Prunuluì, в. Шљивар.
Ogaşu Rău, десна притока Љечице.
Оgaşu Torovişće, десна притока Грчаве.
Оgaşu Trńane, притока Слатинске реке.
Ogaşu Flori, поток.
Ofi s Urli, поток.

Păuńeşći, део села у коме живи породица Пауновића.
Perńac, део села у коме живи породица Перњак.
Пивнице, некадашњи виногради и пивнице у углу потока Љечице и 

Слатинске реке.
Podu Sátuluì, мост преко Слатинске реке у центру села.
Попова чука, брдо на ушћу Слатинске реке.
Pripor, поље.

Руђевица, обрадиво земљиште западно од села.
Rukìaviţă, 1. река; 2. обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Русачки рт, брдо, шума.
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Sát, центар села.
Scumpina Sátuluì, посно земљиште, пашњак, по ободу рујевина.
Селиште, обрадиво земљиште.
Село, обрадиво земљиште, пашњак.
Сеоска чесма, чесма у селу.
Слана бара, брдо под њивама и шумама.
Слатинска река, назив за доњи ток Борске реке.
Слатински забран, шума.
Sľăćińoare, назив изворишног тока Борске, односно, Слатинске реке.
Spasoìeśći, део села у коме живи породица Спасојевића.
Српска коса, обрадиво земљиште и шумарци.
Српска мала, део села.
Српски реон, део села.
Стара кућа, усамљена оронула кућа.
Стари виногради, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Стрмина, пашњак.
Сува река, поље и шумарци.
Суваја, обрадиво земљиште, пашњак, шума.

Тапија, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Тîlve, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Todorońi, део села у коме живи породица Тодоровића.
Топоље, пашњак, шума.
Торовиште, шума, пашњак, ливаде
Тrailońi, део села у коме живи породица Траиловића.
Трњаци, некадашње њиве зарасле у трње.
Трша, обрадиво земљиште, пашњак.
Tunel în Đalu Muori, тунел на прузи Зајечар–Бор.
Турска ливада, ливада, пашњак.
Турска чесма, чесма у селу.

Faţă, обрадиво земљиште.
Fîntîna Zmuco, чесма у селу.
Fîntînа Cučaìnă, чесма.
Fîntînа Marìe, чесма.
Fîntîna Sarată, чесма чија вода одлази у Слатинску реку.
Flămîndă, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Flămîndă dă Sus, део поља према селу Брестовцу.
Floran, багремова шума више села.
Florańi, део села у коме живи породица Флорановића.

Хајдучка чесма, чесма.
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Центар, центар села.
Центар jeдан, део села.
Центар два, део села.
Циганска мала, део села.
Цигански реон, део села.
Црква, православна црква у центру села посвећена Успењу Пресве-

те Богородице. Подигнута је у војвођанском стилу 1861. године. Једна је од 
највећих цркава у Тимочкој крајини. Својевремено је опслуживала и села: 
Бор, Оштрељ, Топлу, Кривељ, Брестовац, Д. Б. Реку, Метовницу и Николи-
чево.

Црна река, поље око доњег тока Кривељске реке.

Śṷaca lu Asan, обрадиво земљиште, пашњак, шума.
Śṷaca Popi, в. Попова чука.

Шљивар, поток, десна притока потока Љечице, в. Оgaşu Prunuluì.
Şćubeì, извор.

ТАНДА

Танда // Tanda

Етник: Танђанин, Танђанка // Tanđan, Tanđană.
Ктетик: танђански // tanđeńesc.

Танда је село у оштини Бор. Налази се између планина Дели Јована, 
Стола, Великог и Малог Крша. Лежи на реци Црнајки чије воде преко По-
речке реке одлазе у Дунав. Село је изразито разбијеног типа. Такозвани цен-
тар села састоји се од школе и неколико кућа. Све становништво живи на 
појатама и по засеоцима. Мештани се баве пољопривредом и сточарством. 
Према попису из 2002. године у селу је било 360 становника просечне старо-
сти 46,6 година. За последњих нешто више од пола века број становника кре-
тао се овако: године 1948. 700 становника, 1953. 693; 1961. 717; 1971. 599; 
1981. 567; 1991. 442 и 2002. 360. Постоји четвороразредна основна школа. 
Цркве нема.

Аì lu Božin, део села у коме живе Божиновићи.

Барни део, њиве, пашњаци, шума, заселак. Налажена је рударска 
шљака.

Бежинари, салаш на коме живи истоимена породица.
Bîrşîtură, изворишни предео потока, уп. Obrşiturì.
Borugă, земљиште урвина и вододерина.
Буљина коса, обрадиво земљиште, шума.
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Vaľa Boziìi, долина обрасла бурјаном.
Vaľa Mastacanuluì, брезова шумица.
Vamnă, поток, десна притока реке Црнајке.
Вели Габар, река, десна саставница Габра; заселак.
Велики Визак, брдо у Танди.
Велики голи вр, стеновит и шумовит вис на Дели Јовану.
Велике њиве, њиве на левој обали Црнајке, које нису дељене.
Vizac, брдо на коме има остатака старог насеља.
Врба, поље.

Габар, река, десна притока Црнајке.
Gabră, брдо у Танди.
Gabra Marìe, заселак Танде.
Gariń, шума.
Grot, шума.

Дели Јован, планина у источној Србији.
Draguľ, шума, поље.
Drumu Surput, део друма који је обрушила вода.
Дуга чука, шума.
Duìcońi, део села у коме живи породица Дујкића.
Jurcońi, део села у коме живи породица Журкића.

Загора, према предању старије име села Танде.

Јереничево, шума, ливаде, извориште реке Црнајке.

Капа, голо брдо, на врху шумовито.
Cîmpu Drumuluì, обрадиво земљиште.
Cîmpu Đuri, њиве, ливаде, пашњаци.
Cîmpu cu Crastavieţ, њиве, пашњаци.
Cîmpu Urľi, обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде.
Cľenţońu Lîngă Drumu, стена с десне стране пута на једној кривини.
Coborîşu, низбрдица према селу Црнајки.
Cobrńiţă, поље, шума.
Cocoşońi, заселак у коме живи истоимена породица.
Corńet, 1. брдо (453 m), поље, шума, на левој обали Црнајке; 2. вис 

(556 m) према Дели Јовану.
Cracu Ambari, поље, шума, пашњаци.
Cracu Veloìeşći, поље; заселак. Наилази се на остатке старог гробља.
Cracu Gabră, брдо источно од реке Црнајке.
Cracu Gradă, брдо које се спушта према центру села.
Cracu Drumuluì, заселак Танде.
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Cracu Đuri, поље, заселак Танде.
Cracu Cogradă, брдо које се спушта ка реци Црнајки.
Cracu Crastavieţ, поље, шума, пашњак.
Cracu Crśag, заселак. Наилази се на остатке старог гробља.
Cracu Larg, шуме, ливаде.
Cracu lu Sima, заселак. Наилази се на остатке старог гробља.
Cracu lu Stoìan, заселак.
Cracu lu Čulin, заселак Танде.
Cracu Margitońi, заселак Танде.
Cracu Ńamțî, брдо, пашњак, шума, заселак.
Cracu Ńămțuluì, заселак Танде.
Cracu Ogradă, заселак Танде.
Cracu Ocńi, поља, шуме, ливаде, заселак.
Cracu Păduros, шумовито брдо.
Cracu Urli, поље; заселак.
Cracu Ursuluì, заселак.
Crastavieţ, поток, заселак.
Cremen, брдо (439 m), шума.
Крушак, шума.
Culmìa Margitoń, коса, пољe, заселак.
Culmìa Načulin, брдо које се са запада спушта ка реци Црнајки.
Culmìa Scoruşuluì, пашњак, трњак.
Culmia Spinuluì, пашњак, трњак.

Lijilin, поток.
Lunca Plopilor, група топола поред реке.
Lṷócu lu Dragan, обрадиво земљиште.
Lṷócu lu Milovan, обрадива земља.
Lṷócu lu Sava, ораћа земља.
Lṷócu lu Strain, њива.
Lṷócu lu Cedomir, њива.
Lṷócu Lunguìat, дугачка њива.
Луково, поље.
Лурдин поток, притока Црнајке.
Ľivada Rîpă, веома стрма ливада да се једва може косити, више служи 

као пашњак.
Ľivada Udata, подводна ливада где има метиља.
Ľurdarì, шума.

Мали Визак, брдо у Танди.
Мали Габар, поток, лева притока Великог Габра.
Мали голи вр, стеновити и шумовити вис на Дели Јовану.

– 325 –



534 Jакша Динић

Margitońi, заселак.
Miìuľeşći, део села у коме живе Мијуловићи.
Miţuľeşći, део села у коме живе Мицуловићи.
Мутаво брдо, пашњаци, шума.
Muţońi, део села у коме живе Муцићи.
Novacońi, део села у коме живе Новаковићи.

Ogaşu Garin, лeва притока Црнајке.
Ogaşu Carauluì, поток у Танди.
Ogaşu Cornuluì, дрењак.
Ogaşu Crastavieț, поток, притока реке Црнајке.
Ogaşu Raduluì, притока Црнајке у Танди. На ушћу потока наилази се 

на остатке старог гробља са надгробним споменицима који подсећају на ба-
самаке сеоских кућа.

Ogaşu Săc, десна притока Црнајке и околно земљиште.
Ogaşu Sîrbìesc, притока реке Танде.
Оcna, пашњаци, шума, трагови старог рударења.
Ocna Áur, на Дели Јовану је постојао рудник злата.

Pađina Păduroăsă, шумовита удолина.
Пандуреви поток, десна притока Црнајке.
Пауковски поток, десна притока Црнајке.
Pauńeşći, део села у коме живе Пауновићи.
Плоштина, голо и еродирано земљиште источно од села.
Poćecuţă, стазица до извора.
Prisac, поље.

Raduľeśći, заселак у коме живи истоимена породица.
Rariśu în Deli Iovan, пропланак у планини.
Ruđińi, голо земљиште.
Русалијско гробље, митско гробље на ушћу Оgaşu Raduluì у реку 

Црнајку.

Salca Roşiìe, шибље раките поред потока.
Sát, село, у ствари центар села који се састоји од школе, продавнице, 

кафане и неколико кућа.
Село, в. Sát.
Sîrbesc, поток, лева притока реке Танде.
Spińeči, трњак, шипраг.
Сто, планина у источној Србији.
Стојин вр, вис на Дели Јовану.
Stopan, заселак.
Sutuľiìa Marìe, амбис, провалија.

– 326 –



535Топоними Црноречја

Танда, 1. село у општини Бор; 2. речица, лева притока Црнајке.
Tîrlu, тор за овце.
Trailońi, део села у коме живе Траиловићи.
Trifuńeşći, део села у коме живе Трифуновићи.
Truìcońi, део села у коме живе Трујкићи.
Truìońi, део села у коме живе Трујићи.
Tufăreț, шума на левој обали потока Габра.

Ćulin, заселак.

Fîntîna Tandă, jaвна чесма у Танди.
Fîntîna Şerpilor, извор испод стене.
Florońi, део села у коме живе Флорићи.

Црнајка, река, дeсна саставница Поречке реке.
Црни врх, вис на Дели Јовану.

Човрт брдо, поље, пашњак.
Чулин поток, поток, лева притока Црнајке и, како кажу, бивши каме-

нолом црвеног мермера уграђиваног у Министарство одбране у Београду.
Чумина коса, поље.

Śeret, брдо, поље, пашњак.
Śṷаca Ocńi, брдо са остацима старог рудника, који је краће време био 

активан и у XX веку.
Śulac, шума, ливаде.
Şevarnă, заселак.
Şеrpăriìe, каменито земљиште изложено сунцу.
Şovariţă, поток, десна притока Црнајке.

ШАРБАНОВАЦ

Шарбановац // Şarbanovaţ / Şarbanoţ

Етник: Шарбановчанин, Шарбановчанка // Şаrbovľan, Şarbovľană.
Ктетик: шарбановачки // şarbovľeńesc.

Шарбановац је село у борској општини. Налази се на Шарбановачкој 
реци, левој притоци Црног Тимока. Разбијеног је типа. Поред центра у коме 
живи око 150 домаћинстава постоје и засеоци. Спомиње се први пут у XVI 
веку као село са 6 домаћинстава, а наводи се такође и селиште Шарбановац 
(исте 1560. године).

Према попису од 2002. године у Шарбановцу су живела 1.872 станов-
ника просечне старости 45,8 год. За последњих нешто више од пола века 
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број становника се кретао овако: године 1948. 2.793 становника; 1953. 2.783; 
1961. 2.758; 1971. 2.684; 1981. 2.437; 1991. 2.161 и 2002. 1.872 становни-
ка. Становништво се бави земљорадњом и сточарством. Велики број мушке 
популације радио је у Борском руднику.

А lu Tanica, део села у коме живи породица Таникића.
Avramṷońi, део села у коме живи породица Аврамовића.
Aдамовићи, део села у коме живи породица Адамовића, а у време док 

је постојала железничка пруга Зајечар–Параћин, и железничка постаја под 
тим називом.

Аì Baìin, део села у коме живи породица Бајиновића.
Аì lu Balan, део села у коме живи породица Балановића.
Аì lu Barzil, део села у коме живи породица Барзиловић.
Aì lu Boboì, део села у коме живи породица Бобојевића.
Aì lu Buľi, део села у коме живи породица Булакића.
Aì lu Vrćej, део села у коме живи породица Врчежића.
Аì lu Geočeì, део села у коме живи породица Геочеловића.
Аì lu Ḭorgovan, део села у коме живи породица Јорговановића.
Аì lu Crăśun, део села у коме живи породица Крачуновића.
Aì lu Crińi, део села у коме живи породица Кринића.
Аì lu Curta, део села у коме живи породица Куртића.
Аì lu Cuţan, део села у коме живи породица Куцановића.
Aì lu Lapadatu, део села у коме живи породица Лападатовића.
Aì lu Paìu, део села у коме живи породица Пајића.
Аì lu Pătraşcu, део села у коме живи породица Петрашковића.
A lu Stanu аl Stán, заселак.
Аì lu Stoìcan, део села у коме живи породица Стојкановића.
Aì lu Fican, заселак.
Аì lu Fîrcoşu, део села у коме живи породица Фиркошића.
Аndriìońi, махала у којој живи претежно породица Андрејевића.
Ápa Căldă, извор топле воде.
Áрa Sărată, извор слане воде.
Apăductu Şarbanovaţuluì, шарбановачки водовод (у изградњи).

Баба Јона, 1. брдо, шума и њиве на десној страни Тимока; 2. заселак 
се ла Шарбановца.

Бабајоновци, заселак прозван по породици која у њему живи, на десној 
обали Црног Тимока, у пределу Баба Јоне.

Бабин Поток, в. Ogaşu Babin.
Balańeśći, део села који претежно настањује породица Балабановићa.
Barbulońi, део села у коме живи породица Барбуловића.
Baśilońi, део села у коме живи породица Бачиловића.
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Берлин, бивша железничка постаја на ускотрачној прузи Зајечар–
Параћин.

Бунар, бунар из некадашњих времена, сада прилично запуштен.
Busońi, део села у коме живи породица Бусића.

Vacărìaţă, шума и њиве сз. од центра села.
Vînturiş, шуме, њиве, западно од села. На овом месту констатовано је 

насеље старог неолита.
Вантуришев поток, в. Ogaşu Vînturiş.
Васиљевићи, део села у коме живи породица Васиљевића.
Велика падина, в. Pađina Мare.
Velicańi, део села у коме живи породица Великановића.
Велико брдо, њиве и неколико забрана на северној ивици села.
Велико поље, в. Cîmpu al Mare.
Ветрени поток, десна притока Шарбановачке реке.
Viduľeşći, део села у коме живи породица Видуловића.
Volańi, део села у коме живи породица Волановића.

Gîltîna, велики вир у Тимоку, испод моста.
Golubońi, део села који претежно настањује породица Голубовића.
Горње поље, обрадиво земљиште и шумарци.
Grofulońi, махала у којој живи породица Грофуловићa.
Грујино брдо / Грујиново брдо, брдо (390 m) под њивама, а има нешто 

и шуме.
Guscońi, део села у коме живи породица Гускића.

Dosu lu Marco, шумовито брдо.
Draguleşći, део села који претежно настањује породица Драгуловића.
Dumbraṷă, поље, шума; заселак.

Железничка станица Шарбановац, некадашња железничка станица 
на ускотрачној прузи Зајечар–Параћин.

Jurcońi, део села у коме живи породица Журкића.

Забран, шума западно од села.
Змијски поток, в. Орбулов поток.

Ивањдан, сеоска заветина у Несторовом потоку.
Испод села, место где се слави заветина Светог Пантелејмона.
Iepurońi, део села у коме живи породица Јепурановића.
Iоvanovići, део села који претежно настањује породица Јовановића.
Iorgovańi, део села у коме живи породица Јорговановића.

Calotin, извор и поточић.
Каменолом, мајдан камена за грађевинске потребе.
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Cîmpu al Mare, поље, шуме; заселак.
Cîmpu cu Cocoşu, поље, шуме; заселак.
Carabaşońi, махала у којој живи породица Карабашевићa.
Карабашево, брдо.
Căruntańi, део села у коме живи породица Карунтановића.
Код леске, велика леска на левој обали Црног Тимока у пределу Баба 

Јоне.
Код посечени врбак, газ на Црном Тимоку у кључу Баба Јона.
Cokeľi, део села у коме живи породица Кокелића.
Coľiţońi, део села у коме живи породица Колицовића.
Cracu Dracuľe, брдо (296 m), њиве и шума.
Cracu Đaconi, брдо, њиве, шума.
Cu Albină, поток, притока Шарбановачке реке.
Cu Lucu, извор и поточић.

La Bunarì, 1. њиве, шуме; 2. заселак. На овом месту констатовано је 
насеље раног неолита.

La Crinońi, заселак.
La Рađină, обрадиво земљиште.
La Paìońi, заселак.
La Ştaţie, некадашња железничка станица на ускотрачној прузи 

Зајечар–Параћин.
La Śureĝońi, заселак.
Лубничка јаруга, јаруга која иде од Злотске реке и улази у Црни Ти-

мок близу некадашње железничке станице Шарбановац.
Lunca, равница на десној обали Црног Тимока.
Lṷócu cu Bujoru, поток.
Lṷócu lu Bora, њива, поље.
Lṷócu lu Dragi, обрадива земља.
Lṷócu lu Jivco, њива.
Lṷócu lu Iľiìa, ораћа земља.
Lṷоcu lu Calot, њива и поток, притока Шарбановачке реке.
Lṷócu lu Crsta, њива.
Lṷócu lu Meìaì, њива и поток, притока Шарбановачке реке.
Lṷócu lu Sergiìe, њива.
Lṷócu lu Slobodan, обрадива земља.
Lupońi, махала у којој живи породица Лупуловића.
Lu Pujoli, поток.

Љубичев поток, десна притока Црног Тимока.

Macuľeşći, махала у којој живи породица Макуловићa.
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Marcońi, део села који претежно настањује породица Марковића.
Matruna / Моtrun, шума, њиве.
Мачкин поток, десна притока Џановог потока.
Међупоточје, поље западно од села.
Milośońi, део села у коме живи породица Милошевића.
Младенов поток, поток, њиве, ливаде, шума.
Мṷara lu Bulat, воденица на Тимоку.
Mṷára lu Suzan, воденица на Тимоку.
Мṷara lu Ţvetcović, воденица на Тимоку.
Mṷára Čumińešći, воденица и околно земљиште.
Мост за Бор, мост на путу за Бор преко Црног Тимока код Селишта.
Мост иза Тунела, мост на путу Зајечар–Параћин преко Црног Тимока 

након изласка из тунела Баба Јона.
Мост на Шарбановачкој реци, мост преко Шарбановачке реке на бив-

шој прузи Зајечар–Параћин.
Motrun, в. Matruna.

Несторов поток, в. Ogaşu Ńestoranilor.
Ńestorońi, део села који претежно настањује породица Несторовића.
Ново гробље, једно од два сеоска гробља.

Ogaşu Babin, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu Baculuì, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu Balotin, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu Bău, десна притока Џановог потока.
Ogaşu Biìiľor, десна притока Шарбановачке реке.
Ogaşu Vînturiş, поток.
Ogaşu Gruìin, притока Шарбановачке реке.
Оgaşu în Cîmpu Mare, поток.
Ogaşu cu Albină, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu cu Bucu, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu cu Bìatre, десна саставница Шарбановачке реке.
Ogaşu lu Bujoru, десна притока Црног Тимока.
Ogaşu lu Pujoli, лева притока Црног Тимока.
Ogaşu lu Tabacu, притока Vaľa cu Frasîn.
Ogaşu lu Trăila, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu Ńestoranilor, поток, поље око потока и заселак.
Ogaşu Orbuluì, 1. поток; 2. заселак.
Ogaşu Punĝilă, 1. горњи ток Несторовог потока, 2. лева притока Тимо-

ка. На овом месту констатовано је насеље старог неолита.
Ogaşu Rău, десна притока Џановог потока.
Ogaşu Roman, десна притока Шарбановачке реке.
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Ogaşu Săc, десна притока Шарбановачке реке; заселак.
Ogaşu Saľişće, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu Sîrbuluì, десна притока Џановог потока.
Ogaşu Strunđile, притока Шарбановачке реке.
Ogaşu Śeroń, притока Шарбановачке реке.
Орбулов поток, в. Оgaşu Orbuluì.
Otruna, њиве, пашњак, шума.

Падина, њиве и шума.
Pađina Mare, обрадиво земљиште, заселак.
Pezerońi, део села у коме живи породица Пезеровића.
Петлово поље, в. Cîmpu cu Cocośu.
Петровдан, место на ливади, на десној обали Тимока, где се прославља 

овај празник.
Ponđilo, поток, лева притока Злотске реке.
Prvuľeşći, део села који претежно настањује породица Првуловића.
Преко Тимок / Баба Јона, заселак.
Прелаз преко пруге, бивши, необезбеђени, сада непостојећи, прелаз 

на прузи Зајечар–Параћин (демонтираној) преко којега је прелазио пут за 
Бор, на коме је повремено долазило до тешких саобраћајних несрећа.

Преображење, сеоска заветина у Дубрави.
Прокопије, сеоска заветина у Фаци.
Пунђилов поток, в. Ogaşu Punĝila.

Река, в. Rîu.
Rîu / Река / Шарбановачка река, лева притока Црног Тимока.
Rîu Sátuluì, Шарбановачка река, лева притока Црног Тимока.
Романов поток, десна притока Шарбановачке реке.

Садови, шуме и њиве.
Săraceşći, махала у којој живи породица Сараковићa.
Sát, центар села.
Свети Илија, место окупљања и прослављања Светог Илије.
Свети Пантелејмон, сеоска заветина ниже села.
Селиште, 1. место на левој обали Црног Тимока на којем се налази 

раскрсница путева за Зајечар, Бор, Параћин; 2. поток.
Село, в. Sát.
Smońiţa, поље, заселак. На овом месту констатовано је насеље раног 

неолита.
Солари, поље, западно од села.
Спасовдан, сеоска заветина у Сувом потоку.
Spińet, њиве, шума, извор, према селу Метовници.
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Србинов поток, в. Ogaşu Sîrbuluì.
Србулов поток, в. Ogaşu Sîrbuluì.
Српски поток, десна притока Џановог потока.
Стари виногради, поље, њиве, према селу Сумраковцу.
Старо гробље, једно од два сеоска гробља.
Суви поток, в. Ogaşu Săc.
Сумраковачке пивнице, некадашње пивнице у бившим сумраковач-

ким виноградима, на западној ивици сеоског атара.
Surdańi, део села у коме живи породица Сурдановића.

Тabacońi, део села у коме живи породица Табаковића.
Tasońlor, поток, притока Шарбановачке реке.
Tîlva Bobońilor, њиве, шума, заселак.
Tîlva Goală, мало узвишење под њивама, около шума.
Tîlva Gruińilor, њиве, шума, пашњак.
Tîlva Gruìi, њиве, шума, заселак.
Tîlva Curdumu, шума.
Тîlva Draculuì, шума и обрадиво земљиште.
Tîlva Laculuì, њиве, ливаде, шумарци.
Tîlva lu Tabacu, обрадиво земљиште, ливаде и шумарци.
Tîlva lu Ursan, брдо, њиве, шума, заселак.
Tîlva lu Śobota, брдо, шума, њиве; заселак.
Tîlva Mali, брдо, шумa.
Tîlva Miľiìi, њиве, шума; заселак.
Tîlva Śerońi, брдо (365 m) под шумом.
Тimocu, 1. река Црни Тимок и равно земљиште поред њега; 2. заселак 

на левој обали Црног Тимока.
Томина кућа, кућа на левој обали Црног Тимока, у пределу Баба Јоне.
Траилов поток / Ogaşu Traile, 1, лева притока Злотске реке, 2. лева 

притока Шарбановачке реке.
Trailońi, део села који претежно настањује породица Траиловића.
Truìońi, део села у коме живи претежно породица Трујићa.
Tufa Lungă, шума.

Ursuľeşće, део села у коме живи претежно породица Урсуловића.

Faţă, поље окренуто југу које се лагано спушта на леву обалу Црног 
Тимока; заселак.

Firańi, део села у коме живи породица Фирановића.
Fîntîna în Cîmpu Mare, извор.
Fîntîna în Pađina Mare, извор.
Fîntîna în Tîlva Goală, извор.
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Fîntîna în Faţă, извор.
Florańi, део села у коме живи породица Флорановића.
Floriśćă, цвећара на левој обали Тимока, у Селишту, поред моста за 

Бор.

Ţermor, њиве и шума.
Cerova Făţă, шума, њиве.
Ţerovańi, део села у коме живи породица Церовановића.
Црква, црква је у Шарбановцу врло лепа, сазидана је 1930. године и 

посвећена Св. Тројици. Током времена је била руинирана. Поправљана је 
делимично више пута, али је потпуна рехабилитација изведена 1990. године.

Ţuìońi, део села у коме живи породица Цујановића.

Чуљинов камен, брдо на десној обали Тимока.

Џанов поток, десна притока Брестовачке реке.
Џаново поље, њиве; бивше имање пољопривредног добра.

Śoacańi, део села у коме живи породица Чокановића.
Śulańi, део села који претежно настањује породица Чулиновића.

Шарбановац, селo у општини Бор. По турском попису из 1560. године, 
село Шарбановац се налазило на царском хасу са обавезом од 4.059 акчи. У 
исто време се помиње и мезра Шарбановац са обавезом према царском хасу 
од 130 акчи (Лукач, Видин 105, 107, 219).

Шарбановац-Тимок, заселак села Шарбановца на левој обали Црног 
Тимока.

Шaрбановачка бања, топли извор у селу Шарбановцу.
Шарбановачка река, лева притока Црног Тимока.
Шароњево брдо, њиве и шумарци, в. Тîlva Şarońi.
Şarońi, посед породице Шароњића,
Şest, њиве и шума на десној обали Тимока.

ШЉИВАР

Шљивар // Şľivar

Етник: Шљиварац, Шљиварчанка // Şľivarìan, Şľivarìană.
Ктетик: шљиварски // şlivarăńesc.

Шљивар је село у општини Зајечар. Од града је удаљено 5 km, на југ. 
Лежи на Шљиварском потоку, десној притоци Лубничке реке, која се улива 
у Бели Тимок. Сеоски атар је велики 1.125 хектара. По попису из 2002. го-
дине у 122 домаћинства живело је 329 становника просечне старости 47,6 
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година. За последњих пола века број становника кретао се овако: године 
1948. 693 становника, 1953. 632; 1961. 619; 1971. 545; 1981. 486; 1991. 411 
и 2002. 329. Сељани се углавном баве земљорадњом и сточарством. Чувени 
су њихови сиреви на зајечарској пијаци. Село има четвороразредну основну 
школу. Цркве нема. Суседна места су Зајечар, Лубница, Леновац, Лесковац, 
Грлиште и Грљан.

Branicu al Mare, шума.
Братујевац / Братујевачко поље, њиве, шуме, пашњаци, појате; засе-

лак.
Братујевачко поље, в. Братујевац.

Vаcărìaţă, пашњаци, њиве, шума.
Велика Госпојина, сеоска заветина у пољу.
Видојев брег, шума.
Viìiľi Bătrîni, некадашњи виногради.
Виноградско брдо, њиве, виногради.
Vînturişu, пољана, чистина према Братујевцу.

Горњи крај, горњи део села, према Братујевцу.
Grăđina cu Florì, лепа башта испред лепе усамљене куће.
Grobiśća, сеоско гробље.

Доњи крај, доњи део села, према Лубничкој реци.

Đal, обрадиво земљиште, виногради.
Đulă, њиве, шумарци, пашњаци.

Злопадина, в. Pađina Rău.

Izvoru lu Digitron, извор.

Јончин поток, десна притока Лубничке реке.

Cladănăţ cu Lupu, извор.
Коњски поток, поток, шума.
Краварник, пашњак.
Краварнички поток, поток.
Crac, њиве, шумарци.
Cracu lu Iónča, обрадиво земљиште, шумарци.

La Coľiba lu Vale, појата и околно имање.
La Mońe la Coľibă, појата.
Леска, лесково шибље.
Lînga Rîu, oбрадиво земљиште поред Лубничке реке.
Липа, велика липа у пољу.

– 335 –



544 Jакша Динић

Lṷócu lu Budimir, њива.
Lṷócu lu Golub, њива.
Lṷócu lu Miloš, њива.
Lṷócu lu Milutin, њива.
Lṷócu lu Mirco, њива.
Лубничка река, река, лева притока Белог Тимока и земљиште около 

ње.
Лубничка Река, заселак села Шљивара поред Лубничке реке.
Luncă, ливада поред Лубничке реке.

Љипар, обрадиво земљиште, шума.

Мало брдо, шума.
Марков поток, поток и околно обрадиво земљиште, шума и пашњаци.
Марков Поток, заселак села Шљивара.
Мачево, обрадиво земљиште, пашњак.
Monumentu, споменик палим борцима ослободилачког рата, на врху 

Братујевца.

Никин поток, поток и околно обрадиво земљиште, појате и шума.

Ogaşu Ianculuì, поток.
Og aşu lu Stán, поток.
Ogaşu Lupuluì, поток, шума.
Ogaşu Ńiki, поток, в. Никин поток.
Ogaşu Rău, поток.
Ogaşu Sátuluì, поток, њиве, шума.
Ogaşu Fìanculuì, поток.

Pađina Ra / Злопадина, њиве, шумарци, пашњаци.
Пантелеј, сеоска заветина у пољу.
Планиничка река, десна притока Лубничке реке и земљиште поред 

ње.
Potocu lu Traila, притока Лубничке реке.
Прокопје, њиве, заветина у пољу.
Прчунова појата, појата и околно имање.
Пужар, њиве, ливаде.

Salćină, врбак поред Лубничке реке.
Sat, главни део насеља и околно обрадиво земљиште.
Satuluì, назив изворишног тока Шљиварског потока.
Света Тројца, сеоска слава у селу.
Saľiśćă, обрадиво земљиште, пашњаци, шума.
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Селски бунар, бунар са кога је пре увођења водовода више од пола 
села захватало воду.

Селски поток, поток, пашњаци, појате, в. Ogaşu Sátuluì.
Спасовдан, сеоска заветина у пољу.
Стублица, њиве, шума.

Şćubiìu lu Iľiìa, извор.

Трешњево брдо, њиве, шума, виногради, пашњаци, појате.
Трешњево Брдо, заселак села Шљивара.
Трунско браниште, шума, њиве.

Fîntînă lu Vladu al Stán, извор.
Fintina lu Incutan, извор.
Fîntîna lu Mariţă, извор.
Fîntîna lu Steìescu, извор.
Fîntîna Lupuluì, извор према селу Грљану.

Чиришак, обрадиво земљиште.
Чокaљчево брдо, њиве, шума, пашњаци.

Шљиварски поток, десна притока Лубничке реке.
Шопур, извор, шума.
Шумак, њиве, шума, пашњаци.
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III. ИС ТО РИ Ј С КА  ТОПОНИМИ Ј А

Историјскa топонимијa узета је из турских пописа XV и XVI века и 
географских карата и списа аустријских официра с почетка и с краја XVIII 
века5. Та се топонимија износи ради упоређења са савременом топонимијом. 
Уочава се да је она скоро у потпуности словенска, док је данашња делом 
српска, а делом влашка. То указује да је влашка топонимија новији нанос, 
који је овај крај захватио после турских пописа и аустријских картографских 
и географских снимања.

Аснич, село у Црној реци. Године 1560. налазило се на царском хасу 
када је плаћало 5709 акчи пореза (Лукач, Видин 106, 187). Вероватно, село 
Оснић у бољевачкој општини ОСН.

Бајанце, некадашње мало село у Црној реци. Годинe 1455. имало је два 
домаћинства (Лукач, Црна река 26) НУБ.

Банилеј / Панталеј, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је 
на царском хасу (Лукач, Видин 105, 187). Можда у селу Оснићу. Тамо данас, 
у засеоку Буково (Ново Село), постоји запис посвећен Св. Пантелејмону 
НУБ / ОСН.

Бањица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. имало је 10 
породица и налазило се на царском хасу. Данас, села Кривељ, Оштрељ и 
Бучје, која су близу једно другоме, имају махале које се зову Бањица, а такође 
у том сектору постоји и река Бањица, лева притока Кривељске реке (Лукач, 
Црна река 49; Иста, Видин 187) КР.

Бањица, селиште у Црној реци 1466. год. (Лукач, Црна река 28) НУБ.
Барово, некадашње село у Црној реци. Најпре се 1455. године, као 

село са 4 домаћинствa налазило у спахијском тимару, потом је 1483. било 
празна мезра, да би 1560. године опет било на једном спахијском тимару, као 
и 1586. године. После је нестало (Лукач, Видин 68, 127, 188; Иста, Црна река 
52) НУБ.

5 Д. Б. Лукач, Видин и Видинският санджак през 15–16 век, София 1975 (скр. Лукач, 
Видин); Д. Бојанић, Фрагменти једног збирног и једног опширног пописа Видинског санџака 
из друге половине XV века, Београд 1973. Miscellanea 2. Историјског института (скр. Бојанић, 
Фрагменти); Д. Б. Лукач, Зајечар и Црна Река у време турске владавине (XV–XVIII век), Глас-
ник Етнографског музеја, Београд 1978 (скр. Лукач, Црна Река); Д. Пантелић, Попис погра-
ничних нахија Србије после пожаревачког мира (са Епшелвицовом картом у прилогу), Спо-
меник САН XCVI, Београд 1948; Д. Пантелић, Војно-географски опис Србије пред Кочину 
крајину, Споменик СКА, Београд 1936. 

– 338 –



547Топоними Црноречја

Батинац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је једним 
делом на царском хасу, а други део је био подељен четворици тимариота 
(Лукач, Видин 104, 188) НУБ.

Бачица, село у Црној реци. Године 1560. налази се на царском хасу 
(Лукач, Видин 105, 188). Данас, вероватно, село Бачевица. БАЧ.

Бела Река, данас село Доња Бела Река у борској општине. Њену 
убикацију објаснили смо у раду „Ономастика косовљанских села у околини 
Зајечара“, Ономатолошки прилози књ. 22, 2015, стр. 431–598.

Белбусовце, селиште током 1455. и 1466. године (Лукач, Црна река 26, 
28) НУБ.

Bello Woda Ba(ch), запис Белих вода у Горњанима на Епшелвицовој 
карти из 1718. године. Ипак, судећи према нацрту и именици Bach, пре ће 
бити да се овај запис односи на тамошњи поток Бели извори. Уосталом, у се-
оском атару има више извора и врела који носе имена сличног значења и сл. 
па се је данас тешко снаћи који се хидроним на који водени објекат односи: 
Бели извор, Бели изворац, Белоречко врело, Ápa Álbă ГОР.

Белотна Скробница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. на-
лазило се на царском хасу, после је ишчезло (Лукач, Видин 106) НУБ.

Белхова, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
спахијском тимару са обавезом од 676 акчи (Лукач, Видин 136, 189). Изгледа 
да се у следећем попису (1586) спомиње под именом Јелхова, такође са оба-
везом од 676 акчи (Лукач, Црна река 53) НУБ.

Бича, некадашње село у Црној реци. Године 1455. налазило се у Кливју, 
горњем сливу Црног Тимока (Лукач, Црна река 25) НУБ.

Боговина, село у Црној реци. Боговина је 1455. године имала 30 
домаћинстава, две удовице и двојицу нежењених, а плаћала је допринос од 
6.935 акчи, потом се 1560. делом налазила на царском хасу, делом на новом 
царском хасу, када су јој укупне обавезе износиле 9.578 акчи. Данас село 
Боговина (Лукач, Видин 57, 107, 113, 189).

Богунци / Богунац, некадашње село у Црној реци. Године 1455. 
спомиње се као спахијско село од два домаћинства, потом је 1483. било мез-
ра, а 1560. припадало царском хасу са обавезом од 584 акче (Лукач, Видин 
83, 104, 189) НУБ.

Божурита падина, шумовита падина између Врела и Вукиног потока. 
Могуће је да су се овде налазила два села из турског пописа од 1560. Божу-
ровац које се другачије звало Мишљеновац и засебно село Божуровац; уп. о 
томе Мишљеновац ЗВ.

Бојинци, некадашње село у Црној реци, са селиштем Бучје. Годи-
не 1560. је на царском хасу, после је ишчезло. Вероватно се налазило код 
данашњег борског села Бучја (Лукач, Видин 106, 189) БУЧ.
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Бојинци, некадашње пусто селиште у Црној реци (1455), налазило се 
негде у Кливју (Лукач, Црна река 26) НУБ.

Боловац / Бољевац, село у Црној реци. Године 1455. спомиње се као 
село са десет домаћинстава и обавезом од 627 акчи. Потом је 1560. у тимару 
Сеферовом, са обавезом 2.046 акчи. Године 1586. има 7 домаћинстава и 7 
нежењених. Данас град Бољевац (Лукач, Видин 68, 127, 190; Иста, Црна река 
52) БОЉ.

Bolievacz село Бољевац, Bach ~ име реке Арнауте у спису аустријског 
поручника Покорног БОЉ.

Botgurze, запис села Подгорца на Епшелвицовој карти из 1718. г. ПОД.
Бошаница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 

царском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 104, 190) НУБ.
Bresaviz, запис Брезовице у Јабланици на Епшелвицовој карти из 1718. 

године и некадашњег села Брезовице у Подгорцу на Епшелвицовој карти из 
1718. г. ПОД.

Брезовица, некадашње село у Црној реци. Године 1455. село Брезови-
ца и село Манојловац имала су заједно 37 домаћинстава и своме тимарнику 
Базарлу плаћала укупно 2.782 акче дажбина. Потом је 1560. Брезовица била 
на царском хасу са обавезом од 1.205 акчи, након чега је нестала. Села су се 
налазила, свакако, на подручју Мале или Велике Брезовице (Лукач, Видин 
82, 105, 190) БОГ.

Брестовац, село у Црној реци. Године 1560. налазило се на тима-
ру Мујезина Мустафе са обавезом од 5.389 акчи. Године 1586. имало је 15 
домаћинстава, 27 нежењених и 4 удовице. Данас село Брестовац код Бора 
(Лукач, Видин 133, 191) БРЕ.

Брестово, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на цар-
ском хасу. Данас вероватно део села Брестовца код Бора (Лукач, Видин 106, 
190) БРЕ.

Будаковац, некадашње село у Црној реци. Најпре се 1455. годи-
не спомиње се као село са шест домаћинстава, на тимару Илит паше. Го-
дине 1560. је на тимару спахије Хајдара. Крајем XVI века (1586) има 14 
домаћинстава, 18 нежењених и 1 удовицу (Лукач, Видин 70, 126, 191; Иста, 
Црна река 51) НУБ.

Булгарин, некадашње село у Црној реци. Помиње е 1455. године као 
село од 6 домаћинстава у Марковом тимару. Налазило се у Бугариновом по-
току код с. Брестовца (Лукач, Видин 72, 191) БРЕ.

Булочица, некадашња мезра у Црној реци. Године 1560. налазила се на 
царском хасу (Лукач, Видин 107, 191) НУБ.

Бурдим (Породим), некадашње село у Црној реци (1466), у Кливју (Лу-
кач, Црна река 28) НУБ.
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Бучје, село у Црној реци. Први пут је записано 1466. године. Тада је 
имало 15 домаћинстава. Године 1560. налазило се на царском хасу са обаве-
зом од 4.063 акче. Данас село Бучје код Бора (Лукач, Видин 106, 191; Иста, 
Црна река 28) БУЧ.

Вакшинци, село у Црној реци које је 1560. расељено због зулума (Лу-
кач, Црна река 50) НУБ.

Варварин, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу (Лукач, Видин 104, 191) НУБ.

Вештица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на цар-
ском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 104, 192) НУБ.

Виновац, некадашње село у Црној реци. Године 1455. има 7 
домаћинстава (Лукач, Црна река 26) НУБ.

Витановац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на цар-
ском хасу (Лукач, Видин 104, 192) НУБ.

Владан, некадашње село у Црној реци. Спомиње се на спахијским ти-
марима 1455, 1560. и 1586. године (Лукач, Видин 68, 125, 202; Иста, Црна 
река 51) НУБ.

Влашки поток, друго име Доња Лубница, некадашње село у Црној 
реци. Године 1560. један део села налазио се на царском хасу, а два дела су 
се налазила на тимарима двојице спахија. Укупна обавеза је износила 7.464 
акче. Године 1586. има 17 домаћинстава и 19 нежењених. Било је свакако у 
атару села Лубнице, можда, на тамошњој Влашкој страни (Лукач, Видин 103, 
124, 192; Иста, Црна река 51) ЛУБ.

Водна / Водно, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на 
спахијском тимару, а 1586. имало је 6 домаћинства (Лукач, Видин 125, 193; 
Иста Црна река 51) НУБ.

Војница / Војихница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. на-
лазило се делом на спахијском тимару, делом на царском хасу. Године 1586. 
с обзиром на околности (појачаног турског зулума) и на величину осталих 
села било је са своја 24 домаћинства једно од најјачих села у Црној реци 
(Лукач, Видин 105, 127, 193; Иста, Црна река 52). Могуће је да се налазило 
на Ђалу војни у атарима села Валакоња и Савинца ВАЛ–САВ.

Врбовица, некадашње село од 2 домаћинства (1466) у Црној реци, у 
Кливју (Лукач, Црна река 28) НУБ.

Vrillo, запис назива Мировског врела на Епшелвицовој карти из 1718. 
г. МИР.

Gablanoviz, запис села Јабланице на Епшелвицовој карти из 1718. 
године. ЈАБ.

Гагуце, некадашње село у Црној реци. Године 1455. има 7 домаћинстава 
(Лукач, Црна река 26) НУБ.
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Глушинац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. је на царском 
хасу са обавезом од 2.763 акче. Било је вероватно у потесу Голошинац у 
атару села Доња Бела Река (Лукач, Видин 106, 195) ДБР.

Горња Грабовица, некадашње село у Црној реци. Године 1466. има 13 
домаћинстава (Лукач, Црна река 27) НУБ.

Горња Јабланица, некадашње село у Црној реци. Године 1455. имала 
је 15 домаћинстава, после се под тим именом не јавља све до 1586. године 
када се свела на 6 домаћинстава (Лукач, Црна река 26, 52). Налазила се 
свакако у атару данашње Јабланице ЈАБ.

Горња Кланова / Калајова, некадашња мезра у Црној реци. Године 
1560. била је на царском хасу (Лукач, Видин 107, 195) НУБ.

Горња Лубница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. била је 
на царском хасу са обавезом од 2.954 акче. Налазила се на месту данашњег 
села Лубнице (Лукач, Видин 104, 195) ЛУБ.

Горња Метелница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. је 
на царском хасу са 3.208 акчи обавеза (Лукач, Црна река 48). Свакако се 
налазила у горњем делу атара данашњег села Метовнице МЕТ.

Горња Ржана, мезра у турско време у Црној реци. Године 1560. била је 
на царском хасу. Свакако се налазила у области реке Ружане код с. Брестовца 
(Лукач, Видин 107, 203) БРЕ.

Горња Слатина – Брусевик, некадашње село у Црној реци. Године 
1560. налазило се на царском хасу са обавезом од 1.895 акчи (Лукач, Видин 
106). Могуће да је лежало у атару данашњег села Слатине код Бора СЛА.

Горње Лубкарино / Булкарино, некадашње село у Црној реци (1586) 
(Лукач, Црна река 52). Алтернација назива је последица промене редоследа 
читања првог слога ЛУБ < БУЛ, према томе ово је Горњи Булгарин (в. ниже) 
БРЕ.

Горње Мирево, некадашње село у Црној реци. Године 1455. има-
ло је 14 домаћинстава, 1466. 48 породица и обавезу од 4.598 акчи, 1560. у 
спахијском тимару обавезу од 3.628 акчи, а године 1586. 15 домаћинстава 
и 10 нежењених. Налазило се код данашњег села Мирова (Лукач, Видин 68, 
127, 196; Бојанић, Фрагменти 35; Лукач, Црна река 52) МИР.

Горњи Булгарин, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налази-
ло се на спахијском тимару, као и 1586. Било је у Бугариновом потоку код с. 
Брестовца (Лукач, Видин 127, 194) БРЕ.

Горњи Извор, мезра. Године 1560. била је на царском хасу. Сматра се 
да је то махала села Оснића (Лукач, Видин 196). Данас тамо потоји поток 
звани Извор (вл. Ogaşu Izvoruľe) ОСН.

Горњи Сибиновац, некадашња мезра у Црној реци. Била је поред села 
Сибиновца. Оба места су 1560. године била на царском хасу и плаћала су 
дажбине у износу од 1.628 акчи (Лукач, Видин 106). Могуће је да су се нала-
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зила у атару села Ласова, јер тамо је постојала стара породица Сибиноваца, 
која је сматрана за осниваче села ЛАС.

Горњи Сираковац, некадашње селиште у Црној реци. Године 1568. 
било је на царском хасу. Данас постоји махала Сирака у с. Кривељу, а исто 
тако махала Сирака у с. Подгорцу. Селиште се свакако налазило на једном од 
ова два места (Лукач, Видин 105, 196) КР / ПОД.

Горњи Суводол, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је 
на царском хасу (Лукач, Видин 105, 196). Налазило се у Суводолској реци, 
северно од Зајечара ЗВ.

Грбовце, селиште 1455. год. (Лукач, Црна река 26) НУБ.
Гривац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на цар-

ском хасу (Лукач, Видин 105, 197) НУБ.
Грнци, некадашње село у Црној реци. Године 1455. имало је 11 

домаћинстава (Лукач, Видин 76, 197). Вероватно се налазило у Грнчарском 
потоку код Бољевца БОЉ.

Длбока Слатина, некадашње село у Црној реци. Године 1560. нала-
зило се у царском хасу (Лукач, Видин 106, 201). Вероватно је било у атару 
данашњег села Слатине код Бора, мада не би требало искључити могућност 
да се налазило у реону Длбоке у атару села Кривеља СЛА – КР.

Добро Поље, село у Црној реци. Први пут се спомиње 1455. године 
када има 6 домаћинстава. Године 1560. је на спахијском тимару, као и 1586. 
године (Лукач, Црна река 26, 52; Иста, Видин 128, 196). Данас село Добро 
Поље код Бољевца ДОП.

Добрујевац / Добрејовце / Добрујовце, село у Црној реци. Први пут се 
помиње у турском попису из 1455. године као село са 13 домаћинстава, на 
једном спахијском тимару, и обавезом од 842 акче. Једанаест година касније 
(1466) има 16 домаћинстава и пореску обавезу 1.766 акчи. Године 1560. цар-
ском хасу плаћа 3.182 акче. У време последњег турског пописа (1586) има 
8 домаћинстава и 12 нежењених момака (Лукач, Видин 61, 103; Иста, Црна 
река 52; Бојанић, Фрагменти 21). Данас село Добрујевац код Бољевца ДОБ.

Дожурковац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на 
царском хасу (Лукач, Видин 104) НУБ.

Доња Бељаница, друго име Веселица, некадашње село у Црној реци. 
Године 1560. било је на спахијском тимару, а такође и 1586. (Лукач, Видин 
126; Иста, Црна река 51). Вероватно се налазило у околини Доброг Поља у 
потесу Веселница ДОП.

Доња Јабланица, некадашње село у Црној реци. Године 1586. на 
спахијском тимару имала је 13 домаћинстава, деветорицу нежењених и две 
удовице (Лукач, Црна река 52). Налазила се у атару данашњег села Јабланице 
ЈАБ.
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Доња Метовница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је 
у царском хасу (Лукач, Видин 104, 199), на месту данашњег села Метовнице 
МЕТ.

Доња Слатица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. била је на 
спахијском тимару (Лукач, Видин 127, 200) НУБ.

Доње Мирово, некадашње село у Црној реци. Године 1455. имало је 
14 домаћинстава, 1560. плаћало је царском хасу 1.505 акчи (Лукач, Видин 68; 
Иста, Црна река 49). Налазило се у атару данашњег села Мирова МИР.

Доње Мишленце, некадашње село у Црној реци. Године 1466. имало 
је 10 домаћинстава (Лукач, Црна река 218). Налазило се у атару села Звез-
дана ЗВ.

Доњи Сираковац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налази-
ло се на царском хасу. Могуће да је било близу Горњег Сираковца, в. (Лукач, 
Видин 104, 200) НУБ.

Доњи Суводол, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је 
на царском хасу (Лукач, Видин 105, 200). Налазило се у долини Суводолске 
реке ЗВ.

Драгалин / Драглатин, некадашње село у Црној реци. Средином XV 
века било је село са 10 домаћинстава. Године 1560. налазило се на царском 
хасу са обавезом од 1.827 акчи (Лукач, Видин 105) НУБ.

Дренова, некадашње село у Црној реци. Први пут се јавља 1455. го-
дине као село са 5 домаћинстава. Године 1466. има 13 породица, a 1483. за-
писано је као Дреновац. Могуће је да је то данас део села Кривеља (Лукач, 
Видин 76, 200; Бојанић, Фрагменти 33) КР.

Дреново, некадашње село у Црној реци. Године 1466. налазило се у 
Кливју, а имало је две породице. Сасвим је могуће да је било у Дреновачком 
потоку, притоци реке Арнауте, код Бољевца (Бојанић, Фрагменти, 33 и 47) 
БОЉ.

Дрмјак / Дрмник / Дрмлак, некадашње село у Црној реци. Први пут 
се спомиње 1455. године као спахијско село са осам домаћинстава,. У истом 
статусу је било је и  1466. године, али сада са 15 породица. Почетком дру-
ге половине XVI века налази се на царском хасу (Лукч, Видин 81, 106, 200; 
Бојанић, Фрагменти 25) НУБ.

Дупљар, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
спахијском тимару, а 1586. је значајно село са својих 26 домаћинстава и 
тринаесторицом нежењених. Његови становници живели су измешано са 
житељима Доње Јабланице, што нас упућује да га тражимо на подручју села 
Јабланице (Лукач, Видин 126, 201; Иста, Црна река 52) ЈАБ.
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Ђиринац / Ђиринце, некадашње село у Црној реци. Спомиње се 1455. 
године као пусто и ненастањено. Налазило се у црноречкој области Гелвије 
(Лукач, Видин 78, 197) НУБ.

Ђурђевац, некадашња мезра у Црној реци. Године 1560. налазила се на 
спахијском тимару са обавезом од 463 акче, а 1568. као селиште плаћала је 
500 акчи (Лукач, Видин 127, 197; Иста, Црна река 52) НУБ.

Житодол, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу (Лукач, Видин 104, 201) НУБ.

Заграђе, село у Црној реци. У попису од 1586. године помињу се два 
Заграђа. Јасно је да се један помен односи на село Заграђе близу Вратарнице, 
а други би се могао повезати са Заграђем које лежи између Сумраковца и 
Злота или са Заграђем на ушћу Кривељске реке и Беле реке, више Рготског 
камена СУ / ДБР.

Зајечар, село у Црној реци. Први пут се спомиње 1466. године. Тада 
се са својих осам породица налазило на тимару извесног Касима коме је 
плаћало дажбине у износу од 940 акчи. Године 1560. налазило се на царском 
хасу са обавезом од 2.246 акчи. Данас град Зајечар (Лукач, Видин 104, 201; 
Бојанић, Фрагменти 38) ЗА.

Звездан / Исвездан / Иџвездан, село у Црној реци. Први пут се помиње 
1455. године као село са једним домаћинством и обавезом од 60 акчи. Године 
1560. делом је било на царском хасу, делом на спахијском тимару са укупном 
обавезом од 2.588 акчи. Године 1568. има две породице и једног нежењеног. 
Данас село Звездан. (Лукач, Видин 60, 103, 127, 202; Иста, Црна река 52) ЗВ.

Zerwona Rika Вa(ch), запис Црвене реке на Епшелвицовој карти из 
1718. године КР.

Zerna Gora Gebürge, запис планине Великог крша на Епшелвицовој 
карти из 1718. године, уп. Црна Гора КР.

Zernize Bach, можда запис назива Црне реке (Кривељске реке) на 
Епшелвицовој карти из 1718. г. ОШТ.

Zernower Be(rg), запис планине Црни врх на Епшелвицовој карти из 
1728. године БРЕ.

Злаће / Злађе, некадашње село у Црној реци. Први пут се спомиње 
1455. године као пусто село. Године 1466. има 6 домаћинстава са 502 акче 
пореза, а 1560. налазило се на царским хасу са обавезом од 1.947 акчи. Данас 
Злаћа, заселак села Злота. (Лукач, Видин 71, 106, 202; Бојанић, Фрагменти 
25) ЗЛО.

Злбовац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налази се на цар-
ском хасу са обавезом од 550 акчи (Лукач, Видин 104, 202) НУБ.
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Ивановац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на цар-
ском хасу (Лукач, Видин 105, 202) НУБ.

Извор, селиште у Црној реци. Налазило се у Кливју (Лукач, Црна река 
27). Могућа локација: атар села Малог Извора код Бољевца МИЗ.

Извор, село у Црној реци. Године 1560. било је на спахијском тимару 
са обавезом од 7.000 акчи. По попису из 1586. има 19 домаћинстава, десе-
торицу нежењених и пореску обавезу од 6.000 акчи. Данас Велики Извор 
(Лукач, Видин 127, 202; Иста, Црна река 52) ВИ.

Iliniacz, графија села Илина у спису аустријског поручника Покорног 
ИЛ.

Илино, село у Црној реци. Први пут се спомиње 1455. године као село 
са 6 домаћинстава. Године 1466. има 10 домаћинстава, 1560. налазило се на 
спахијском тимару, 1586. имало је 13 домаћинстава. Данас село Илино (Лу-
кач, Црна река 27, 51; Иста, Видин 125, 202; Бојанић, Фрагменти 17) ИЛ.

Јабланица, село у Црној реци. Године 1455. има 14 домаћинстава, 4 
нежењена и пореску обавезу од 1.463 акче. Убрзо иза тога (1466) имала је 26 
домаћинстава и 5 нежењених. Била је у Кливју. Очигледно да је то данашње 
село Јабланица (Лукач, Црна река 26, 28) ЈАБ.

Јаблановик, за време Турака село у Црној реци, у Кливју. Године 1466. 
има 6 домаћинстава, 1560. налази се на царском хасу са обавезом од 2.092 
акче. Ближе се не може убицирати (Бојанић, Фрагменти 24; Лукач, Видин 
105, 219) НУБ.

Јагода, манастир у Црној реци (1560) непознате локације (Лукач, 
Видин 107) НУБ.

Јасеновац, мезра на царском хасу (1560) (Лукач, Видин 107). Не зна се 
где се тачно налазила НУБ.

Јасенче, некадашње село у Црној реци. Први пут се спомиње у турском 
попису из 1560. године као село на спахијском тимару, са обавезом од 1.735 
акчи (Лукач, Видин 132, 220). Могуће је да се на њега односи и помен из 
1586. годинне, под именом Јешенце (Јасенац), в. ниже (Лукач, Црна река 52). 
Данас јз. од Кривеља постоји место Јасенак, па су сви изгледи да се село ту 
и налазило КР.

Јасиковац, селиште (1586) са обавезом од 100 акчи (Лукач, Црна река 
52) НУБ.

Јастребовац, у турско време мезра у Црној реци. По попису из 1560. 
године налазила се на царском хасу са обавезом од 50 акчи (Лукач, Видин 
107, 220) НУБ.

Јелова, некадашње село у Црној реци. У попису из 1455. године види-
мо га као пусто и ненасељено. После се више и не појављује (Лукач, Видин 
205) НУБ.
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Јелошић, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу. После нема помена о њему (Лукач, Видин 205) НУБ.

Јелхова, некадашње село у Црној реци. Године 1455. било је пусто и 
ненасељено, а 1586. имало је само 4 домаћинства и 3 нежењена (Лукач, Црна 
река 25, 53) НУБ.

Јешенце (Јасенац), некадашње село у Црној реци. Године 1586. имало 
је 5 домаћинства и обавезу од 2200 акчи (Лукач, Црна река 52) KP.

Јошаница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се де-
лом у царском хасу, делом у спахијском тимару. Године 1586. имало је само 
три домаћинства (Лукач, Видин 205; Иста, Црна река 51) НУБ.

Калајево, друго име Весниче, некадашње село у Црној реци. Године 
1560. је на царском хасу. После се не појављује (Лукач, Видин 105, 204) НУБ.

Калајево, манастир у Црној реци. Године 1560. био је на царском хасу, 
али се после више не појављује. Налазио се вероватно поред села Калајева, 
али, нажалост, ни за једно ни за друго не знамо приближну локацију (Лукач, 
Видин 106) НУБ.

Каланик, некадашње село у Црној реци. Године 1455. појављује се као 
пусто (Лукач, Црна река 26) НУБ.

Калиновац, селиште у Црној реци. Године 1560. je на царском хасу са 
обавезом од 100 акчи (Лукач, Видин 107, 205) НУБ.

Кленовац, некадашње село у Црној реци. Године 1560 је на царском 
хасу, после га више нема (Лукач, Видин 104, 205) НУБ.

Кобила, село у Црној реци. Први пут се јавља у попису из 1455. годи-
не. Тада је ималo само два домаћинства и своме тимарнику Догаџи Тимур-
ташу плаћалo 120 акчи пореза. Године 1560. је на царском хасу са обавезом 
од 3.726 акчи. Налазилo се где се и данас налази Кобила, заселак села Злота 
(Лукач, Видин 66, 106, 205) ЗЛО.

Козмар, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу, после је нестало. Не зна се где се тачно налазило (Лукач, Видин 
106, 206) НУБ.

Копатинац, некадашња мезра у Црној реци. Године 1560. је на 
спахијском тимару, после је више нема (Лукач, Видин 127, 206) НУБ.

Косево, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на 
спахијском тимару, после се више не појављује (Лукач, Видин 125, 206) НУБ.

Костол, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на царском 
хасу, потом је ишчезло. Налазило се на реци Костолац / Дубоки поток, левој 
притоци Тимока, код развалина римског града Костола, ниже Зајечара 
(Лукач, Видин 104, 206) ЗА.

Котар, некадашње село у Црној реци. Први пут се јавља 1455. године 
на тимару Турсуна и његовог ортака Тура, као село са девет домаћинстава и 
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обавезом од 521 акче. Године 1466. има десет домаћинстава и обавезу од 716 
акчи. Године 1560. је такође у тимару, али са много већом обавезом (3.403 
акче). Године 1586. имало је 20 домаћинстава и 26 нежењених. Налазило се у 
потоку Котару код села Мирова (Лукач, Видин 75, 126, 206; Иста, Црна река 
51; Бојанић, Фрагменти 17) МИР.

Котловац, некадашње село у Црној реци. Године 1455. помиње се као 
пусто (Лукач, Црна река 26) НУБ.

Котлујевац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се 
на царском хасу. Данас Котлујевац, четврт града Зајечара (Лукач, Видин 103) 
ЗА.

Кошава, некадашње село у Црној реци. Године 1586. спомиње се као 
село са 6 домаћинстава (Лукач, Црна река 51) НУБ.

Krivi Wir, запис села Кривог Вира у спису аустријског поручника По-
корног КВИ.

Krivina, запис села Кривог Вира на Епшелвицовој карти из 1718. го-
дине КВИ.

Кривир, село у Црној реци. Године 1560. налазило се на царском хасу 
са пореском обавезом од 4.441 акче. Данас село Криви Вир. (Лукач, Видин 
105, 207) КВИ.

Kriwit Be(rg), ороним поред Кривељске реке уписан на Епшелвицовој 
карти из 1718. г. КР.

Криводол, пусто селиште 1455. године (Лукач, Црна река 26) НУБ.
Крнинци, некадашње село у Црној реци. Године 1466. имало је 35 

домаћинстава. Налазило се у Кливју, данас Крлинац, део је насеља села 
Злота (Бојанић, Фрагменти 48) ЗЛО.

Крушево, некадашње село у Црној реци. Године 1455. Крушево је 
имало два домаћинства и налазило се на царском хасу. Године 1560. делом се 
налазило на царском хасу, а делом у спахијском тимару. После се не спомиње. 
Тешко га је убицирати пошто има више топонима са основом круш- (Лукач, 
Видин 105, 145, 207) НУБ.

Крчена Слатина, некадашње село у Црној реци. Године 1560. је на 
царском хасу са обавезом од 2639 акчи. Данас село Слатина (Лукач, Видин 
106, 207) СЛА.

Куманце, некадашње село у Црној реци. Године 1455. имало је три 
домаћинства, а године 1586. било је селиште (Лукач, Црна река 25, 52 ). Име 
је настало по Куманима, свакако, после XI века НУБ.

Кутретинац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се 
на царском хасу, после се не спомиње (Лукач, Видин 105, 207) НУБ.

Лабац, пусто селиште 1455. године (Лукач, Црна река 26) НУБ.
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Лабдујево, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
спахијском тимару, после се не спомиње (Лукач, Видин, 125, 207) НУБ.

Лалинце / Лилинце, селиште у пописима 1466. и 1560. године. Било је 
у суседству са селом Селце које се налазило у Кливју (Бојанић, Фрагменти 
22; Лукач, Видин 129; Иста, Црна река 28) НУБ.

Ландујево, некадашње село у Црној реци. Године 1586. имало је три 
домаћинства (можда исто што и Лабдујево, в. горе) (Лукач, Црна река 51) 
НУБ.

Летковац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на 
царском хасу (Лукач, Видин 105, 217) НУБ.

Липовица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на 
царском хасу, после је ишчезло (Лукач, Видин 106, 208). Свакако се налазило 
на коси Липовици која је између села Рготине и Николичева НИК.

Ловац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу, после је нестало. Вероватно је било у Ловачкој реци, притоци 
Црног Тимока (Лукач, Видин 104, 107, 208) ЗА.

Ловац, некадашњи манастир у Црној реци. Године 1560. налазио се на 
царском хасу са обавезом од 500 акчи, после се више не спомиње. Налазио 
се, вероватно, поред села Ловац, (в. горе) (Лукач, Видин 107, 208) ЗА.

Лука, село у Црној реци и поред њега налазећа се мезра Ланиште били 
су 1560. године на царском хасу са обавезом од 5.995 акчи (Лукач, Видин 
108). Данас село Лука ЛУК.

Luca, запис села Луке на Епшелвицовој карти из 1718. године ЛУ.
Луковица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 

царском хасу, после је нестало. Налазило се, вероватно, у долини реке Луко-
вице код дан. села Лукова, или на превоју Лукавица у истом реону (Лукач, 
Видин 104) ЛУК.

Луково, село у Црној реци. Први помен је из 1455. године. Тада се на-
лазило у тимару који је припадао двојици тимариота: Базарлу и жупану Ра-
дулу, који живи у Влашкој. Године 1560. налазило се на царском хасу. Данас 
село Луково (Лукач, Видин 82, 208) ЛУК.

Lukovo, запис села Лукова у спису аустријског поручника Покорног 
ЛУК.

Мала Бањица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило 
се на царском хасу са скромном обавезом од 267 акчи. Данас постоји махала 
Мала Бањица у селу Бучју код Бора (Лукач, Видин 106, 209) БУЧ.

Мала Речица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се 
на царском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 106, 209) НУБ.

Мала Скровница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налази-
ло се на царском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 106, 209) НУБ.
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Мала Слатина, некадашње село у Црној реци. Године 1560. била је на 
царском хасу. Налазила се на месту данашњег села Слатине (Лукач, Видин 
104, 209) СЛА.

Мали Грабовац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. на-
лазило се на царском хасу, после је нестало. Према данашњем познавању 
топонимије могло се налазити у потесу Грабовцу код с. Подгорца или у Гра-
бовачком потоку код с. Кривог Вира. (Лукач, Видин, 105, 209) ПОД / КР.

Мало Трново, некадашње село у Црној реци. Године 1586. имало је 
два домаћинства (Лукач, Црна река 51) НУБ.

Мало Црквиште, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налази-
ло се на царском хасу, а већ 1586. било је пусто (Лукач, Видин 104, 209) НУБ.

Medownitsch Ba(ch), запис назива Метовничке реке на Епшелвицовој 
карти из 1718. г. МЕТ.

Миловац, некадашња мезра у Црној реци. Године 1560. налазила се на 
царском хасу, после је нестала. Не зна се где се тачно налазила (Лукач, Видин 
107, 210) НУБ.

Mirowa, село Мирово на Епшелвицовој карти из 1718. год., Mirova у 
спису аустријског поручника Покорног МИР.

Мишљеновац, шире подручје под браницима и обрадивим земљиштем, 
северно од села. Турски попис од 1466. године спомиње овде село Доње 
Мишленце које је тада имало 10 породица и плаћало 1.330 аспри дажбина 
(Д. Бојанић, Фрагменти, 36). Попис из 1560. године спомиње два села, или 
два дела истог села: Мишљеновац, који се другачије зове Божуровац, са оба-
везом од 3.052 акче, и сáмо село Божуровац са обавезом од 1.803 акче. Једно 
од њих, или оба су се налазила, можда, у Божуритој падини, која је у близи-
ни. Села су касније нестала. Сматра се да су становници напустили завичај и 
одселили се близу села Раброва (општина Кучево) где су основали ново село 
Мишљеновац, које и данас тамо постоји ЗВ.

Мочар, некадашња мезра у Црној реци. Године 1560. налазила се на 
царском хасу, после је нестала (Лукач, Видин 107, 210) НУБ.

Мркашинац, некадашње мало село у Црној реци. Године 1560. нала-
зило се на царском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 105, 210) НУБ.

Муртадовац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се 
на царском хасу, а већ 1586. било је пусто (Лукач, Видин 105, 210) НУБ.

Мучковац, некадашња мезра у Црној реци. Године 1560. била је на 
царском хасу, после је нестала (Лукач, Видин 107, 210) НУБ.

Нерезиште, некадашње село у Црној реци. Године 1466. имало је 17 
домаћинстава. Могуће је да се налазило у Нерезинском потоку код с. Мирова 
(Бојанић, Фрагменти 24) МИР.
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Neczeschluga, запис некадашњег села Нечешљај/Нечешлуга на 
Епшелвицовој карти из 1718. г. ЗЛО/ЈАБ.

Николинце, некадашње село у Црној реци. Године 1455. имало је шест, 
а 1466. осам домаћинстава. Налазило се у Кливју (Лукач, Видин 73; Бојанић, 
Фрагменти 20) НУБ.

Николиче, пусто селиште у Црној реци године 1455. Данас село Нико-
личево (Лукач, Видин 69, 210) НИК.

Николичево, село у Црној реци. Године 1560. налази се на царском 
хасу са обавезом од 2631 акче. Данас село Николичево (Лукач, Видин 106, 
210) НИК.

Новоселце, селиште 1455. године (Лукач, Црна река 27). Данас на 
подручју села Оснића постоји заселак Ново Село, па је могуће да се Ново-
селце налазило на томе месту, али то ипак није сигурно ОСН.

Овчи Брод, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу. После је нестало (Лукач, Видин 103, 211) НУБ.

Огрчево, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу. После је нестало (Лукач, Црна Река 50) НУБ.

Ораховица, некадашње село у Црној реци. Први помен је из 1455. 
године када је имало 15 домаћинстава и феудалну обавезу од 1.801 акче 
(Лукач, Видин 75). Једанаест година касније је више него дупло веће, има 32 
домаћинства и финансијску обавезу од 4.045 акчи Лукач, Црна река 27). Доста 
значајно је било и у доба великог расула (1586) са својих 15 домаћинстава и 
10 нежењених момака (Лукач, Црна река 52) НУБ.

Орешница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 104, 211). На тромеђи Доброг 
Поља, Бачевице и Добрујевца постоји поље Орешац, па би, можда, Орешни-
цу ту требало тражити ДОП–БАЧ–ДОБ.

Осиповац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу (Лукач, Видин 104, 211) НУБ.

Отлава, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 106, 211) НУБ.

Отрешинца (Тршинца), некадашње село у Црној реци. Године 1466. 
имало је 6 домаћинстава (Бојанић, Фрагменти 25) НУБ.

Паралево, некадашње село у Црној реци. Године 1455. имало је 19 
домаћинстава, а 1466. 30 и 5 нежењених, са обавезом од 7.307 акчи. Године 
1560. било је делом на царском хасу, делом на спахијском тимару, а крајем 
XVI века (1586) свело се на три домаћинства. Налазило се свакако у доњем 
току потока Паралево, десне притоке Црног Тимока, код села Валакоња 
(Лукач, Црна река 26, 28, 51; Иста, Видин 119) ВАЛ.
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Подбегалац / Потпегалац, некадашње село у Црној реци. Године 1466. 
у тимару Мустафином имало је шест домаћинстава, a 1560. било је на цар-
ском хасу (Лукач, Видин, 103, 212; Бојанић, Фрагменти 41) НУБ.

Подгорац, село у Црној реци. Године 1560. на царском хасу, плаћа по-
рез од 10.138 акчи. Данашње село Подгорац (Лукач, Видин, 105, 212) ПОД.

Подградче, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу (Лукач, Видин 103, 212) НУБ.

Polain Ba(ch), запис Појењске реке на Епшелвицовој карти из 1718. 
год. ЈАБ.

Прекастена, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је 
на царском хасу са обавезом од 711 акчи (Лукач, Видин 105). Налазило се 
свакако у Прекостенском потоку у атару бољевачког села Добрујевца ДОБ.

Prelaz, запис на Епшелвицовој карти из 1718. године, вероватно 
данашњи Priod БУЧ.

Пригвоздије, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се 
на царском хасу, са обавезом од 1.003 акче. Касније је нестало. Налазило се 
близу села Сас. Данс постоји Шашки део, брдо близу села Јабланице и оно се 
свакако ту налазило. У близини су налажени остаци старог рударења (Лукач, 
Видин 106, 213) ЈАБ–ЛУК.

Пуста Јошаница, некадашње село у Црној реци. Године 1560. је на 
царском хасу са обавезом од 227 акчи (Лукач, Видин, 213) НУБ.

Rawna Ba(ch), запис Равне реке у селу Лука на Епшелвицовој карти из 
1718. године ЛУ.

Радетина, некадашње село у Црној реци. Године 1560. је у спахијском 
тимару (Лукач, Видин 128, 213) НУБ.

Radinowaz, запис непознатог села Радиновца на Епшелвицовој 
карти из 1718. године. Село је уцртано на левој обали Тимока отприлике 
на средокраћи између ушћа Радованске реке и Злотске реке у Црни Тимок. 
Могуће је да је оно у стварности било ближе Радованској реци у Јабланици, 
пошто имају заједничку основу Рад- ЈАБ.

Радошино, некадашње село у Црној реци. Године 1586 имало је 4 
домаћинства (Лукач, Црна река 52) НУБ.

Рајановац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу (Лукач, Видин 105, 214) НУБ.

Рајац, некадашње село у Црној реци (друго име Корбуновац). Године 
1560. налазило се на царском хасу, а већ 1586. је било пусто (Лукач, Видин 
104, 214) НУБ.

Ракчева Осеница / Весеница, некадашње село у Црној реци. Године 
1560. је на царском хасу (Лукач, Видин 104, 214).У атару села Доброг Поља, 
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постоји топоним Василинци / Веселница / Весница, па је могуће да се село 
ту налазаило ДОП.

Ржана, некадашње село у Црној реци. Први пут се спомиње 1455. 
године као село са седам домаћинстава, на тимару Кулак Хамзе. Године 1560. 
налазило се на царском хасу. После се не јавља. Могуће је да се налазило на 
реци Ружани код с. Брестовца (Лукач, Видин 70, 106, 203) БРЕ.

Ржиште / Рзиште, некадашње село у Црној реци. Године 1455. имало је 
5 домаћинстава. Године 1560. било је на тимару неког Мустафе који је имао 
обавезе у одбрани тврђаве Белоградчика, а 1586. је и даље било мало село, са 
4 домаћинства (Лукач, Видин, 69 148; Иста, Црна река 53) НУБ.

Рударштица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на 
царском хасу са обавезом од 2.260 акчи (Лукач, Видин 106). Не може се пре-
цизно убицирати, али како се у турском попису налази у низу села која леже 
у сливовима Беле реке и Кривељске реке и њега ту треба тражити, у тој 
рударској области НУБ.

Рудне / Рудно, некадашње селиште у Црној реци. Године 1560. било је 
на царском хасу са обавезом од 50 акчи (Лукач, Видин 107) НУБ.

Рукјава, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу са знатном обавезом од 7.202 акче. Свакако је била у потесу 
Рукјавици, којим протиче река Рукјавица, у атару села Слатине код Бора (Лу-
кач, Видин 106, 214) СЛА.

Савац / Савче, некадашње село у Црној реци. Према првом турском 
попису, оном из 1455. године, село је било мало, са свега 6 домаћинстава и 
обавезом од 357 акчи, према своме спахији Кулак Хамзи. Године 1560. на-
лазило се у царском хасу са обавезом од 1.793 акче. Д. Б. Лукач изражава 
могућност да се налазило у данашњој Савачи или код Савачког камена близу 
Борског језера, мада је лако могло бити и код с. Савинца, доле на Тимоку 
(Лукач, Видин, 70, 106, 214) САВ/БРЕ.

Samanaz B(erg), запис назива планине Самањца на Епшелвицовој кар-
ти из 1718. г. КВИ.

Сас / Саси / Саслар, некадашње село у Црној реци. Године 1455. било 
је, за оно време, са своје 23 породице значајно село. Године 1560. налази се 
на спахијском тимару са обавезом од 3.487 акчи. После се у турским попи-
сима директно не спомиње, али када се говори о манастиру Луково каже се 
да се манастир налази близу села Сас (Лукач, Видин 68, 105, 132, 215). Село 
Сас се свакако налазило на Шашком делу који данас лежи између с. Лукова 
и с. Јабланице ЛУК–ЈАБ.

Saschka B(ach), запис реке Шашка на Епшелвицовој карти из 1718. 
године. Река је представљена да тече према северу, и да се налази источно од 
Великог крша, а она се у ствари налази северно од Малог крша и тече према 
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истоку, где се код Милошеве куле састаје са реком Црнајком са којом ствара 
Поречку реку ГОР.

Сбалар (Спалад), селиште 1455. год. (Лукач, Црна река 26) НУБ.
Swisack, запис Визака у Горњанима на Епшелвицовој карти из 1718. 

године. Нисам сигуран у почетно слово Ѕ, јер не располажем оригиналном 
картом него фотокопијом ГОР.

Свињан, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу (Лукач, Видин 105, 203) НУБ.

Свињар, некадашње село у Црној реци. Први пут се помиње у тур-
ском попису из 1455. године као село са 11 домаћинстава. Године 1466. има 
20 породица, а после више од сто година (1560) је на спахијском тимару са 
обавезом од 2.321 акче. Године 1586. има 11 домаћинстава и 11 нежењених 
момака. Налазило се у Свињарској реци близу села Добрујевца. (Лукач, Ви-
дин 73, 126, 204; Иста, Црна река 52; Бојанић, Фрагменти 20) ДОБ.

Свишина, селиште 1586. год. (Лукач, Црна река 53) НУБ.
Sglat Fl(uss), запис назива Злотске реке на Епшелвицовој карти из 

1718. г., ЗЛО.
Селце, пусто селиште 1455. као и 1586. године (Лукач, Видин 67, 76; 

Иста, Црна река 27, 52). Према белешци из 1455, која стоји уз име селишта, 
тамо ипак живе неки хришћани из Манастирице. То би био траг да Селце 
тражимо у близини Манастирице, али село таквог имена се налазило поред 
Малог Извора, књажевачког. Ако тако остану ствари, онда би се назив Селце 
могао односити на Селачку СЕЛ.

Сеногош / Сенокос, некадашње село у Црној реци. По попису из 1455. 
године имало је 7 домаћинстава и налазило се у тимару извеснога Исе, са 
скромном обавезом од 800 акчи. Године 1560. било је на царском хасу, а 
1586. је остало пусто (Лукач, Видин 72, 105, 215) НУБ.

Сенце, некадашње село у Црној реци, године 1466. имало је 10 
домаћинстава. Налазило се у Кливју (Лукач, Црна река 27) НУБ.

Сепинце (Сенце), селиште 1455. године (Лукач, Црна река 27) НУБ.
Сибиновац, некадашње село у Црној реци, в. Горњи Сибиновац ЛАС.
Сивац, некадашње мало село у Црној реци. Године 1560. плаћало је 

порез од 384 акче (Лукач, Видин 136) НУБ.
Sladsche, запис некадашњег села на Епшелвицовој карти из 1718. г., 

данас Злаћа ЗЛО.
Слатина, друго име Црни Брод, некадашње село у Црној реци. Годи-

не 1455. имала је два домаћинства. Налазила се на хасу Караџи Салиха, за-
има тврђаве Белоградчика, са обавезом од 120 акчи. Године 1466. подељена 
је двојици тимариота. Један део, са 10 породица, припадао је спахији 
Димитрију, односно после његове смрти његовом сину Богдану, а други део, 
са 13 породица, улазио је у тимар спахије Бахшије. Године 1560. је у царском 
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хасу. Данас село Слатина (Лукач, Видин 87, 106, 203; Иста, Црна река 28, 50) 
СЛА.

Слатина Рахова, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило 
се на царском хасу са обавезом од 3.109 акчи (Лукач, Видин 106, 203). Била 
је сигурно у атару данашње Слатине код Бора СЛА.

Снетина, некадашње село у Црној реци, у подручју Кливје. Го-
дине 1455. има 7 домаћинстава и обавезу према спахији у износу од 550 
акчи (Лукач, Видин 87). Једанаест година касније, 1466. порасло је на је 9 
домаћинстава, а обавеза на 672 акче (Бојанић, Фрагменти 54). У другој по-
ловини XVI века била је на царском хасу. Тада је имала три куће и давања од 
1.481 акче (Лукач, Црна река 49) НУБ.

Спало / Спалар / Спалад, некадашње село у Црној реци. Године 1560. 
налазило се на царском хасу, после се не спомиње (Лукач, Видин 104, 204) 
НУБ.

Србовац, дервен близу Зајечара 1586. год.(Лукач, Црна река 52). Мож-
да у потесу Србинов луг, код села Звездана ЗВ.

Србовац Стари, некадашње село у Црној реци. Године 1586. има једно 
домаћинство (Лукач, Црна река 52). Можда у атару села Звездана ЗВ.

Средња Лубница, некадашње село у Црној реци. Године 1586. имала 
је 10 домаћинстава и 14 нежењених (Лукач, Црна река 52). Налазила се у 
атару дан. села Лубнице ЛУБ.

Сремлан, некадашње село у Црној реци. Године 1455. има 8 
домаћинстава, 1466. 24. По турском попису из 1560. године било је на цар-
ском хасу, потом је нестало. Мисли се да се налазило у Стрмљану северо-
источно од Подгорца. (Лукач, Видин 77, 105, 215; Бојанић, Фрагменти 25) 
ПОД.

Станиловац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се 
на спахијском тимару, после је нестало (Лукач, Видин, 136, 204) НУБ.

Становце, селиште 1466. год. (Бојанић, Фрагменти 47) НУБ.
Стетина, некадашње село у Црној реци. Године 1560 било је на цар-

ском хасу, после се не појављује (Лукач, Видин 105, 204) НУБ.
Stol Be(rg), запис планине Стола изнад села Луке на Епшелвицовој 

карти из 1718. године ЛУ.
Стопање / Устопања, некадашње село у Црној реци. Године 1466. има-

ло је 20 домаћинстава. Године 1560. било је у царском хасу. Налазило се у 
данашњој Стопањи, засеоку села Злота (Лукач, Црна река 28; Иста, Видин 
105, 204) ЗЛО.

Стражарица / Стражевац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. 
било је подељено седморици тимариота, који су имали обавезу одбране 
тврђаве Фетислама, са укупном обавезом од 11.800 акчи (Лукач, Видин 153, 
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154). Године 1586. дознајемо да је имало 30 домаћинстава и 28 нежењених и 
да је плаћало 11.600 акчи обавеза (Лукач, Црна река 53) НУБ.

Стубин, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се у 
зијамету Мустафе, дефтер емина вилајета Румелије, са обавезом од 6.922 
акче (Лукач, Видин 118, 204) НУБ.

Стубла / Веселица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. нала-
зило се на царском хасу, после је нестало. Налазило се у потесу Веселница 
код Доброг Поља (Лукач, Видин 104, 204) ДОП.

Студени Вир, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се 
на царском хасу, а већ 1586. је било пусто (Лукач, Видин 106, 204) НУБ.

Stupan, запис села Ступањ на Епшелвицовој карти из 1718. године, 
данас (Први, Други, Трећи) Ступањ, ВИ.

Suchatoll, запис назива села Суводол на Епшелвицовој карти из 1718. 
г. СД.

Сухач, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на цар-
ском хасу (Лукач, Видин 105, 216) НУБ.

Tzernoretscko Timok Fl(uss), запис Црног Тимока на Епшелвицовој 
карти из 1718. г., КВИ.

Тлстовац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на цар-
ском хасу, а већ 1586. било је пусто (Лукач, Видин 104, 216) НУБ.

Топла, друго име Новосел, некадашње село у Црној реци. Године 1560. 
налазила се на царском хасу. Била је свакако на месту данашње Топле, засе-
ока села Луке (Лукач, Видин 104, 216) ТОП.

Трешница, некадашње село у Црној реци. Године 1455. имало је 4 
домаћинства, 1466. 8, а 1560. два (Лукач, Црна река 26, 28, 49) НУБ.

Трештиновац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на 
царском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 104, 216) НУБ.

Тробродица, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је у цар-
ском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 104, 216) НУБ.

Тршинац, некадашње село у Црној реци. Године 1560. налазило се на 
царском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 106, 217) НУБ.

Туличе или Туђинце, некадашње село у Црној реци. Године 1455. има-
ло је 18 домаћинстава и налазило се у тимару Ивана, сина Батиног (Лукач, 
Видин 60) (спахије хришћани). Године 1560. прешло је у нови царски хас. 
Налазило се у Кливју (Лукач, Видин 113; Иста, Црна река 25). На основу 
ових података лако се убицира у потесу Туђице између Бољевца и Малог 
Извора МИЗ.

Турмак, некадашње село у Црној реци. По попису из 1560. године на-
лазило се на царском хасу, а већ 1586. било је пусто (Лукач, Видин 105, 217) 
НУБ.
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Угљештица, некадашња мезра у Црној реци. По турском попису из 
1560. године налазила се на царском хасу, касније је нестала (Лукач, Видин 
105, 217) НУБ.

Улетковац или можда Летковац, некадашње село у Црној реци. По по-
пису из 1560. г. налазило се на царском хасу, после је нестало (Лукач, Видин 
105, 217) НУБ.

Филиповац / Филипово, селиште 1455. и 1483. године (Лукач, Видин 
74, 217). Налазило се у Вилипову, у атару села Горње Беле Реке ГБР.

Halapino, запис села Алапина на Епшелвицовој карти из 1718. године, 
данас Алапин, Велики Извор код Зајечара ВИ.

Herwatinovaz, запис некадашњег села (Хрватиновац) у атару Злота и 
Шарбановца на Епшелвицовој карти из 1718. г. Село је уцртано при ушћу 
Злотске реке у Тимок, са леве стране. О њему данас нема трага у топонимији 
ЗЛО.

Hertanio Berg, назив планине Ртањ на Епшелвицовој карти из 1718. 
год., Berg Hertain, назив планине Ртањ код аустријског поручника Покорног 
МИР.

Хладна (Киладна), некадашње село у Црној реци. Године 1560. налази-
ло се на царском хасу, али је убрзо расељено због зулума (Лукач, Видин 106, 
205; Иста, Црна река 49) НУБ.

Хрватиновац, некадашње село у Црној реци. Године 1466. имало је 
6 домаћинстава. По попису из 1560. године налазило се на царском хасу, са 
обавезом од 2.254 акче (Лукач, Црна река 28, 48). На Епшелвицовој карти из 
1718. године уцртано је поред Црног Тимока, ниже ушћа Злотске реке. По-
сле тога је ишчезло. Данас га не налазимо у топонимији НУБ.

Хумјане, некадашње село у Црној реци, године 1455. имало је 4 
домаћинства (Лукач, Видин, 67; Иста, Црна река 26). Могуће је да је било у 
Умном долу код села Вратарнице ВРА.

Царево Сено, некадашње село у Црној реци. Године 1560. било је на 
царском хасу. Налазилo се у селу Кривељу, јер тамо постоји заселак Царево 
Село, а тече и речица Царево село (Лукач, Видин 106) КР.

Церовица / Церова, године 1455. била је селиште, после се опоравила 
па је 1560. царском хасу давала 1.432 акче пореза, а потом је ишчезла (Лукач, 
Видин 61, 106, 218). Могуће је да се налазила у данашњем пољу Церована 
на десној обали Црног Тимока код с. Валакоња, или да је то данашња махала 
Церово села Кривеља ВАЛ / КР.

Црквиште, некадашње село у Црној реци. Године 1466. имало је 13 
домаћинстава. По турском попису из 1560. год налазило се на царском хасу, 
после је ишчезло (Лукач, Црна река 28; Видин 105, 218) НУБ.
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Црна река, некадашње село у Црној реци. Године 1560. била је на цар-
ском хасу (Лукач, Видин 106). Вероватно се налазила у малој области Црна 
река која лежи у доњем току Кривељске реке, у близини њеног ушћа у Белу 
реку СЛА.

Црновац, у турско доба село у Црној реци. По попису из 1560. год. 
било је на царском хасу (Лукач, Видин, 106, 218) НУБ.

Црнодол, некадашње село у Црној реци. Године 1466. имало је два 
домаћинства, после се (1560) налазило на царском хасу, након чега је ишчез-
ло (Лукач, Видин 104, 218; Иста, Црна река 28) НУБ.

Честопут / Честоход, у турско доба село у Црној реци које се помиње 
под два имена. Године 1455. као Честопут, налази се на тимару бањског 
кадије и тада има 15 домаћинстава. У попису из 1560. спомиње се као село 
Честоход, када се делом налазило на царском хасу, а делом на спахијском 
тимару. Нешто касније, 1586. г. било је напуштено. Мисли се да се налазило 
у подножју планине Кучаја код данашњег места Честопут (Лукач, Видин 85, 
105, 218), мада се, семантички гледано, слаже са именом превоја Честобро-
дица.

Чичиковац, некадашње село у Црној реци. Године 1455. имало је два 
домаћинства и сматрано је селиштем, а 1466. порасло је на 4 домаћинства, 
тада је записано да се налази у Кливју. Године 1560. било је селиште, исто 
као и 1586. (Лукач, Видин 73, 154, 219; Бојанић, Фрагменти 41). Данас 
постоји место Чичиковац код села Мариновца, па се допушта могућност да 
се село ту налазило. Али то оспорава напомена из 1466. године која каже да 
се село налазило у покрајини Кливју, док је Мариновац тада био у покрајини 
Велешници (Лукач, Видин 709) МАР.

Чума, некадашњи манастир у Црној реци. Године 1560. био је на цар-
ском хасу са обавезом од 400 акчи. Не зна се где се тачно налазио (Лукач, 
Видин, 107, 219) НУБ.

Шарбановац, село у Црној реци. Попис из 1560. године спомиње у 
Црној реци и село Шарбановац и селиште Шарбановац (Лукач, Видин 105, 
107, 219). Свакако су оба објекта била у суседству и налазила се у атару 
данашњег села Шарбановца, код Бора ШАР.
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СКРАЋЕНИЦЕ

БАЧ = Бачевица
БОГ = Боговина
БОЉ = Бољевац
БОР = Бор
БРЕ = Брестовац
БУЧ = Бучје
ВАЛ = Валакоње
ВИ = Велики Извор
ВРА = Вратарница
ВРБ = Врбовац
ГАМ = Гамзиград
ГБР = Горња Бела Река
ГОР = Горњани
ДБР = Доња Бела Река
ДОБ = Добрујевац
ДОП = Добро Поље
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Jakša Dinić

THE TOPONYMS OF THE CRNA REKA REGION

S u m m a r y

Crna Reka ‘Black River’ is an alternative name for Crni (‘Black’) Timok as well as 
for the region of Eastern Serbia, called also Crnorečje, encompassing the river’s drainage 
area from its source near Krivi Vir to its confl uence with the Beli (‘White’) Timok near 
Zaječar. In the past, the Crna Reka region used to be an administrative unit, a župa during 
the Middle Ages, a nahija under Ottoman rule and fi nally in 19th century a district (okrug) 
of the liberated Serbia. Today its territory is divided into three communities (opštine): 
Boljevac, Bor and Zaječar.

The materials presented here were collected during a fi eld research carried out be-
tween 2008 and 2011, by which the entire Black Timok basin was covered, as well as some 
adjacent settlements belonging to neighbouring regions, in total 36 populated places that 
yielded nearly 10.000 toponymic items.

 The region has a mixed population consisting of the Serbs and the Vlachs. The lat-
ter are bilingual, i.e. speakers of both Serbian and their own vernacular, which is a variety 
of Daco-Romanian. The Serbian names are written in Cyrillic letters and the Vlach ones in 
a variant of Latin script which is used for rendering the Ungurean subdialect of the Roma-
nians in the Serbian Banat. Both Serbian and Vlach microtoponyms are listed together in 
the Cyrillic alphabetical order, separately for each settlement. Recent names designating 
roads, streets, industrial objects, monuments, etc. are included too.

In the end an overview of the historical toponymy of the region is given as recorded 
in the 15th–16th century Ottoman cadastres of the Sanjak of Vidin and in 18th century Aus-
trian sources, which is predominantly Slavic.
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