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Сажетак: У Пиротском зборнику, почев од броја 22/1997. до 
броја 37-38/2013. објављена је микротопонимија читавог 
подручја општине Пирот. Аутор је накнадно забележио нове  
податке, за које такође сматра да треба да буду објављени, због 
њихове важности за даља истраживања. У овом раду поново су 
дати атари Топлог Дола и Куманова, због изразите 
непотпуности и неповезаности раније објављених података, а 
допуне за остале атаре биће објављене накнадно. Поготово је 
значајан атар Топлога Дола, највећи, најрељефнији и 
најразуђенији, преко кога су ишли путеви освајачких војски,  
дубровачких трговаца, сточара номада, печалбара, хајдука. 
Разноврстан биљни и животињски свет, посебности климе и 
рељефа, као и сточарство, дали су јак печат микротопонимији 
овог атара. 
 
Abstract: Microtoponymy of the entire area of Pirot Municipality was 
presented in Pirot Anthology, starting from the number 22/1997. to 
37-38/2013. The author subsequently added new data which were 
considered important enough for further research to be published. 

                                                             
 dragoljubzlatkovic@yahoo.com 
1 Непотпуне микротопонимије селa Куманово и Топли До објављене 

су у Пиротском зборнику бр. 22 (Микротопонимија слива Темштице и 
Топлодолске реке, 1996). 



204                                               Драгољуб Златковић 

This study also includes areas of Topli Do and Kumanovo , as the 
data about those areas were not fully and appropriately presented  in 
the previous works and the additional data for other areas will be 
published subsequently. The area of Topli Do village is significant 
again because it has the most indented relief and jagged area and 
because the roads of conquerors, Dubrovnik traders, nomad cattle 
breeders, beekeepers and haiduks went across this area. Varied flora 
and fauna, specific climate and relief and cattle breeding have left a 
significant mark on the microtoponymy of this area. 
 
Кључне речи: микротопонимија, Пирот, посебности рељефа, 
клима, хидронимија, путеви, сточарство, шумарска привреда. 
Кey words: microtoponymy, Pirot, specific relief, climate, hydronymy, 
roads, cattle breeding, food industry 
 
 
КУМАНОВО (Куманово)2 
 
У атару села се гаје виногради, воћњаци, баште, има ораница 
погодних за хлебна жита и за производњу сточне хране, ливада, 
пашњака, шуме. Свуда има воде. У селу је врло стара чесма. 
Усред Нешћине мале је врло стар бунар. На Брду извиру четири 
извора: Ћосинсћи кладенац, Брестак, Топила и Маћедонсћи бунар 
(Бара). Било је много стоке и много појата (Грепшино браниште 
3-4, Падина 3, Ристине појате, Денчине појате у селу). Бачија 
није било (Сирили смо на ред). Користе воденице само на 
Темштици: Виденова, Чуљина, Тризлина, Младенова (Тамо смо 
млели. Тризлину су купили Темштање од Турчина, а Младенову 
држу Станичанци). 
 
ДЕЛОВИ СЕЛА: Село се дели на Долњи крај, на Село или 
Нешћину малу, на Ћосинци, на Горевине и на Млачћини. 
(Млачћини се рачунају као Темштање, у темачћи су атар, на 
појате се заселили, сво имање им окол куће, али се сахрањују у 
Куманово. Кажемо долњокрајац и долњокрајка, и кажемо 
горњокрајац и горњокрајка. У Долњи крај има малко куће. У 
Нешћину малу су претежно досељеници. Или кажемо Нешћина 
мала, На трап и Ћосина мала у Селиште. Кумаревац је преко 
Падину; он и Големи дел су Рагодешће мале. У село су три важне 
тачће: Чешма, Бунар и Кулиште. Стојан Костић, 1940). 
 

                                                             
2 Акценат је експираторни и означено је само његово место. 
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РОДОВИ: Виденови, пореклом из Рагодеша (Св. Јован), 
Давидови, пореклом из Покревеника (Св. Никола), Дончини, 
пореклом из Рагодеша (Св. Јован), Милојкови, пореклом из 
Рудиња (Св. Никола), Млачћини, темачка фамилија (Алимпија), 
Петрови или Симијонови, староседеоци (Св. Ранђел), Ристини, 
староседеоци (Св. Ранђел), Сентини, пореклом из Рагодеша (Св. 
Јован), Ћосинци, из Рагодеша (Св. Јован), Тошини, пореклом из 
Рагодеша (Св. Јован), Тошћини, староседеоци (Свети Ранђел), 
Цоцини, пореклом из Рагодеша (Св. Јован) и Чуљини, пореклом 
из Рагодеша (Св. Јован). Допуна: Боцкулови, Врндуше, 
Здравковци, Јапанци, Јованчови, Колини, Маћедонци, Мечће 
(крупни, па и тако окамо), Милојкови, Нешћини (досељеници из 
Рагодеша), Партини, Петровци, Ранчини (стара и велика 
фамилија. Од њих су Боцкулови, по Боцку и Милојкови, по 
претку Милојку), Ристини, Симеонови (од Нешћиних), 
Тошћинци, Турци (остри), Ћосинци, Чонђини (Ратко Чонга), 
Шанинци.  
 
СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Сеоска слава: Св. Тројица (недеља). 
Литијска слава: Света Тројица (недеља)/Спасовдан? (Преслава је 
Спасовдан, тьг3 се и литије носе. Свети Ранђел славе 
староседеоци, 3 куће; Свети Јован доселени из Рагодеш 7; Свети 
Николу доселени из Покровеник 1, и из Рудиње 1, и Алимпију 
доселени из Темску 1).  
 
КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: Црква у Станиславку (уз Ћитку): 
црквиште (Там је на гробље Црква Света Тројица. Само 
ѕьдуриште4 остало). Оброци и записи: 1. Кумановсћи крс Св. 
Илија (према Рагодешу у њивама) и запис храст. 2. Крс за 
Распети петак (у Ћосинци). 3. Крс у Селиште за Ђурђевдан и 
Пејчиндан. 4. Крс у Долњи крај (испод гробља). 5. Дончин крс (у 
Долњи крај, направили га некада Дончини у лозје). 6. Крс Света 
Петка (на гробљу испод цркве). 7. Крс и миро у Вишњицу. 8. Два 
крста на Миро (од којих је један Спасовдански). Литијски круг: 
Од Црвенче дојде литија. Примимо у на Арницу, па ми носимо: 
Ристина појата, Стеванова њива, Миро (там има два крста), 
Крс Спасовдан у Село, Симоново миро и Млачћинци (там се 
завршава).  
 
НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Кулиште (у село). 2. Вишњица (Испреѕа 
нешта волови). 3. Станиславка (Била црква, срушили је Турци. 

                                                             
3 Полуглас је обележен са ь. 
4 Дифтонг дз је дат латиничним словом s. 
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Човек излази и зове). 4. Селиште (Црно јаре излази код Крс). 5. 
Испод гробље (Излази коњ па се претвара у човека). 6. Бунар.  
 
 
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
 
Ајдучћи кладеньц (Ку, Црв) - извор. 
Арница - пашњак, виногради. 
Батеј (Ку, Рг) - извори, пашњак, њиве. 
Бачииште/Бачиште/Бачилиште - пашњак, ливаде. Појате.  
Бегов мос (Ста, Ку) - ливаде.  
Бегова браништа - шума. 
Бегове ливаде - ливаде. 
Брег - шума, пашњак, виногради.  
Брестак - извор.   
Брод - баште, њиве  
Винсћи кладеньц (Црв, Ку, Цр) - извор, појило, ливаде. На стази ка 
Рагодешу пет до шест извора. Нађено злато.  
Вишњица (Тм, Ку) - њиве. Оброк и запис.  
Габрак -шума, њиве.  
Гмитрин дол - шума, виногради, ливаде. 
Голема граница - пашњак, њиве. Чесма.  
Големи слог - шума, ливаде, њиве.  
Горевине - њиве. Део села.  
Горње лозје - виногради, воћњаци, њиве. Археолошко налазиште.  
Горњи дел - њиве.  
Градине - баште, воћњаци.  
Градиште - врх (Вьр, близа до Бачиште). 
Грепшино браниште - шума, ливаде. Појате (3-4).  
Денчине појате (у село) - појате.  
Дол - поток. Био сталан поток.  
Долњи дел - њиве.  
Дубрава (Цр, Ку) - шума, пашњак.  
Јонина њива - њиве. (Там је мајден за камик).  
Камик - пашњак. (Селска утрина).  
Коњарник - шума, ливаде, баште, виногради, воћњаци.  
Копајчина падина - ливаде. 
Кулиште - извор, поток, баште, воћњаци, ливаде. Средњи део 
села. Била турска кула. (До село, до чесму. Вода извира, и оди туј 
воду градине. Имало кула).  
Кумановско поље - њиве.  
Кумановсћи крс - њиве. Оброк Светог Илије и запис храст. (Крс и 
миро у њиве према Рагодеш).  
Куси дол - извор, поток, шума, пашњак, њиве.  
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Лештак - шума. (Там само леска).  
Лице - пашњак, шума, виногради, воћњаци. (Ситна шума, габар). 
Два археолошка локалитета.  
Ливаде - ливаде, воћњаци.  
Линчине ливаде - шума, ливаде, њиве.  
Лице - пашњак. Сеоско испасиште. Има два археолошка 
локалитета.  
Локва - стална локва, шума, њиве, ливаде. Део села. Појило за 
стоку и пралиште на месту где се дуго задржавала кишница. 
(Језерото је скоро нестало). 
Мака - виногради.  
Марко - њиве.  
Маћедонсћи бунар - бунар у селу и локва.  
Миро - њиве. Два оброка, од тога један посвећен Спасовдану.  
Мртвина - шума, виногради. 
На појату - шума, ливаде, њиве. Појата.  
Над-воду - њиве.  
Орлова круша - пашњак.  
Падина - извор, баште, ливаде, њиве, воћњаци. (Вода извира, 
трска окол водуту). Појате (3). 
Петрово лице - пашњак.  
Под појату - њиве.  
Поље - њиве, виногради. (Оремо у-Поље. Врнул се ис-Поље).  
Прогон - пашњак, њиве. (Пролаз за стоку).  
Равниште - њиве. 
Рагодешћи брод - газ на Темштици.  
Ристина појата - ливаде, њиве. Појата 
Росуље - шума, ливаде, њиве. (Заклоњено место, а близо су јаћи 
извори).  
Селиште - њиве, воћњаци. Ћосина мала, део села. Оброк 
Ђурђевдан.  
Село - баште. (Там је било селото).  
Симоново миро - њиве. Запис.  
Станиславка (у Селиште)- шума, ливаде, њиве. Црква и простор 
око ње. (Станиславка у Селиште, па Веља и Јагода. Уз Ћитку је. 
Са је там ѕьдуриште).  
Старо лозје - шума, пашњак, виногради.  
Стеванова њива/ Стеванова падина - пашњак, виногради.  
Топола - извор.  
Трап - виногради, воћњаци, њиве. Средина села. (Школа?).  
Трсје - извор, пашњак, ливаде. Око извора расте трска. (Около 
трсак)  
Турсћи гробови (на Локву) - пашњак. Гробови Турака изгинулих 
1877. године пред ослобођење Србије.  
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Ћосинсћи кладенац (на Брдо) - извор.  
Ћитка - шума, њиве, баште. Бунар. (За Ђурђевдан там идемо у 
цвеће).  
Ћота/Ћоћа - шума, пашњак, виногради.  
Ујевац - њиве.  
Чешма - извор, баште, њиве.  
Казивачи: 1. Дика Јовановић, 1932. 2. Властимир Мијић, 1933. 3. 
Стојан Костић, 1940.  
 
 
ТОПЛИ ДО (арх. Топлодол, нов. Топли Дол) 
 
Миодраг Дадић, рођен 1937, каже о свом селу и његовој 
привреди: - Наш атар је најголем у нашу општину: Граничимо се 
с Бугарску, па с Црни вьр, Кљуштицу, Заскоци, Завој, Гостушу и 
Доћинци. Надморска висина је седамсто до осамсто метара. 
Плоче за кровове су се вадиле у Столеиницу у Дубраву. 
Говедарници су на пешес места, у заклон и уз шуму, и там борави 
крупна стока када је на пашу. У Јаворску реку су говедарници 
Топличиште, Јенаков говедарник и Попова ливада, а према Бабин 
зуб су у Преграду у Гађино и у Жаркову чуку. Воденице су на 
Горњокрајску реку, на Задитрапњу реку и на Топлодолску реку. 
На Горњокрајску реку низводно су Колћина и Јотина у Пискулку, 
под Врлу скалу Конијина и Томичова; у Грмаду једна с два витела 
и једна с једьн вител, а ортаци на обете су Милошове, 
Кузманови, Мандарци и још-неколко; Манчина воденица до 
Гађинуту кућу, али отуд реку; у Врбак су Каталенина и 
Качеманова, а Манина је испод Врбак према Средорек. На 
Задитрапњу реку до Савков мос су Влаткова и Карапанџина, на 
Селиште су две Митћине воденице, у Липсћи дол су три Добрине 
воденице (једна за брашно, друга за какалашће, а трећа меље 
цели класове с какалашће); у Липицу је Додијина воденица, у 
Шопушћи дол су Качеманова и Панчина воденица, у Гложје је 
Додијина воденица, у Големи дол је ортачка Додијина и 
Вакарелина, коди Задитрапњи мос на Воденицу је ортачка 
воденица с највише ортаци (и с најголемо карање) и на Средорек 
је ортачка Цвькљина и Пашкуљанова воденица. На Топлодолску 
реку надоле су Антина воденица и ваљавица, а од педесе и девету 
годину централа за струју; на Висоћи мос Славнина воденица, на 
Големо камење испод Висоћи мос је Прдљина воденица и куде 
Манастирсћи дол две Смрдансће воденице. Од Пискулку нагоре и 
од Савков мос нагоре неје била ни једна воденица иако има јака 
вода, и високо су се људи слабо купали, ладна водата. Стругаре: 
на Горњокрајску реку у Луг на Толу Конијинога, на Задитрапњу 
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реку једна у Бьз на Андреју Митћинога и Дрпћина на Цоћин 
присад, и једна на Топлодолску реку на Криви вир испод касерине.  
 
СТАНОВНИШТВО: женидба-удадба највише из самог села (али 
дојде понекоје и из Завој, Засковци или Црни Вьр, ретко из 
Кљоштицу).  
 
ДЕЛОВИ СЕЛА: Брег (изнад Гробље), Брлог, Врбица (наставља 
се на Трапушку, там има врба у Брегат и има извор), Горњи крај 
(од Трапушку и Врбицу па нагоре до мосат), Грапшина оградња, 
Грмада, Долњи крај, Зади трап, Поди чука (Долњи крај је куде су 
куће на Качеманови, Ђорђевићи, Младеновићи, Цветковићи, а 
градинете што су там зовемо Селиште), Срет-село/Сред-мала, 
Трап, Трапушка (коди Лукића и Кондинци). Горњи крај и Долњи 
крај имају посебне атаре. Ужи делови су Горњеселсћи мос, Лиска, 
Пропушка, Селсћи пролаз за у Реку (там куде је била стара 
општина), Топила (део села испод Цркве), Улица (там је кафана 
била, игранка било, са је трафостаница) и Шушилка вода/Топлик 
на Лиску. (У Врбицу су били Тошћини, после Ђоргови од њи 
купували. Мајстор-Бођа Русин је на Лиску. Миодраг Дадић, 1937) 
 
ЕТНИЦИ: м Топлодолац - Топлодолци; ж Топлодолка - 
Топлодолће. 
 
КТЕТИЦИ: топлодолсћи,-ска,-ско. 
 
РОДОВИ: Алимпини/Алемпини, од Цвькљиних, одселили се у 
Сопот (Св. Никола); Антини (Крстићи) (Св. Јован); 
Богданови/Богденови, од Томичових (Св. Никола); Божини 
(Ђорђевић) (Св. Никола); Божићини (Никола), од Самарџијиних 
(Св. Никола); Бонини (Николић) (Св. Јован); 
Вакарелини/Вакарелци (Крстић) (Св. Јован); Ванкови в. 
Северинћини (Тошић); Василачкови (Ђорђевић, Игњатовић), в. 
Жуљини; Весини (Ђорђевић, Џунић), пореклом из Јеловице (Св. 
Никола); Влаткови (Влатковић, Митић) (Св. Никола); Вл́чини 
(Петровић) (Св. Јован); Гађини (Младеновић), од њих је 
Димитрије Младеновић, суоснивач фабрике Тигар (Св. Јован); 
Грнеини (Цена Грнеин је из Завој, призетен у Топли Дол. У туј 
кућу на Врбицу су све придошлице. Петар Ванин је из Равно 
Бучје, а Јевта, на Цену зет је из Габровницу. Паунко, инвалид, је 
из Црни Вьр); Гуђини (Влајко), одселили се у Долово; Дарчини, 
од Пешудиних, по Бини, која се удала у Ђоргове и одселила у 
Долово (Св. Никола); Добрини, од Жьмбиних (Петровић) (Св. 
Никола); Додијини (Дамњановић, Дадић), (досељени из 
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Ћуштичког Прекрсног дела), (Св. Никола); Дрпћини (Митић), 
потичу од Митћиних (Св. Никола); Ђоргови (Тача, Василачко и 
Дина, од три брата троји Ђоргови (Мадић), (имало је троји 
Ђоргови, били род некада, удаљили се, али се не узимају) (Св. 
Ранђел); Ђорђини (Младеновић), од Качеманових (Св. Никола); 
Жуљини/Василачкови, стара фамилија (још из турско време су, и 
пате од нође) (Св. Никола); Жьмбини, стара фамилија, од које су 
Митћини, Ћирини и Добрини (Св. Никола); Иванћини (Костић) 
(Св. Никола); Иђини (Игић)/Јотини (Јотић), врло стара фамилија 
(Иђини и Јотини су поделбина) (Св. Никола); Јаћимови (Митић, 
Мадић) (Св. Никола); Јеленкови, од Томичових (Св. Никола); 
Јотини, в. Иђини (Јотини су повише, а поделбина су с Иђини); 
Каменовићи, Роми (Васуљевдан); Карапанџини (Св. Никола); 
Каталенини (Костић, Јовановић) (Св. Никола); Качеманови 
(Цветковић, Ђорђевић, Џунић), старо име Станолови, од њих 
Танчини (Св. Никола); Каменовићи (Милутин), одселио се у 
Сопот; Кокошкареви (Петровић) (Св. Никола); Количћини, Таско 
и Матеја, два брата, од Матеје су настали Матејини, бројнији (Св. 
Никола); Колћини/Кољћини (Младеновић) (Св. Никола); 
Кондинци (Николић) (Св. Никола); Конијини (Младеновић), 
одсељени у Сопот; Коћилови/Кућилови, од њих Панчини (Св. 
Ђорђе); Кузманови (Кузмановић) (Св. Врачи); Лазарови 
(Јовановић) (Св. Никола); Латинћини, по баба-Латинки; Лућини 
(Лукић), из Бугарске, село Горња Лука (Св. Лука); Мандарци 
(Голубовићи), (Страта Мандарсћи је из Црни Вьр) (Св. Никола); 
Манини (Св. Никола); Мануилови/Маноилови/Манаилови 
(Станковић) (Св. Никола); Манчини (Манчић), одселили се у 
Долово (Св. Никола); Марини (Војин, Васко) (преко Реку, са су у 
Долово), пеј. Рогљини (живели преко Реку, отуд стару касерину, 
насупрот млекару, па се одселили у Долово)(Св. Никола); 
Масалејини (Лилић), пореклом из Гостуше од Масалејиних (Св. 
Никола); Матеини (Јеленковић), в. Количћини; Микаилови, 
одсељени у Долово; Милојкови (Милојковић) (Св. Никола); 
Милошови (Милошевић) (Св. Никола); Митћини, пеј. Цигање, од 
Жьмбиних (Митић) (Св. Никола); Мицини (из Бьз) (Св. Никола); 
Немити (Милошевић), од Милошових, јавља се глувонемост (Св. 
Никола); Нецћини (Св. Никола); Панчини (Панчић, Лукић), део 
Коћилових (Св. Ђорђе); Пашкуљанови/Пьшкуљанови (Николић), 
пореклом из Завоја (Свети Никола); Пејчини (Пејчић) (Св. 
Никола); Петкови, преселили се у Гњилан (Петровић) (Св. 
Никола); Пешудини (Пешић) (Св. Никола); Прдљини/Ћевини 
(Ђорђевић) (Мој прадеда се накашљал по девојће које су ишле у 
цвеће, а оне рекле прдал, и од тьг ни зову Прдљини) (Св. Никола); 
Ристини (Николић), од Томичових (Св. Никола); Рогљини (брзи, 
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груби, рогати), в. Марини; Русини (Станковић), од Томичових 
(Св. Никола); Рушини (Душан Митић), одсељени у Долово (Св. 
Никола); Самарџијини, од њих Божићини (Св. Никола); 
Саракулови, (Ђора Саракулов, мајка Перса, дошьл на дом у 
Качеманови) (Алексић) (Св. Никола); Светомирови (Ћирић), од 
Светомира кога је мајка Пауна донела из Црног Врха када се 
преудала за Ђорђију Колћинога (Св. Никола); Севдини 
(Станковић) (Св. Никола); Северинћини/Ванкови (Св. Јован); 
Симћини (Симић), од Томичових(Св. Никола); Славнини 
(Веселиновић), презиме по зету Зарији из Засковаца (Св. Никола); 
Смрданци (Крстић) (Св. Никола); Станолови, в� Качеманови; 
Стрвкови (Милан), од Качеманових (Св. Никола); Танчини, (од 
Качеманови порекло, али издвојени) (Св. Никола); Томини (Св. 
Никола); Томичови (Џунић, Станковић, Николић, Ристић, ), од 
њих су Русини, Богденови, Симћини, Тошини, Ристини, 
Јеленкови (Св. Никола); Танини (Јотић); Тошини, од Томичових 
(Св. Јован); Тошћини (Петровић), велика фамилија, одсељени у 
Долово (Св. Никола); Ћитини (Св. Лука); Ћирини, од Жьмбиних 
(Петровић, Милојковић) (Св. Никола); Цвькљини (Ђорђевић) (Св. 
Никола); Џунини (Митић) (Св. Никола); Шутини (Николић, 
Станковић) (Св. Јован).  
 
СЛАВЕ И ПРЕСЛАВЕ: Сеоска слава: Русаља (Духови, уторак).  
Литијска слава: Русаља (Духови, уторак). Црквена слава: Пејчин 
дан, 27. октобар. Зимске породичне славе, по учесталости: Свети 
Никола, Свети Јован, Свети  Ђорђе, Свети  Ранђел, Свети Лука, 
Свети Врачи, Света Варвара. 
 
КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: Црква: Света Параскева, 
подигнута почетком 20. века. Оброци: 1. Велков крс/Крс на 
Велков пут (Не знам који је светьц. Излазе пред крај јули или у 
авгус. Одржаву га Самарџијини). 2. Видовдан и Петровдан на 
Орљак (Одржаву Масалејини и Симћини). 3. Видовдан на 
Житницу (Одржаву Грапшини). 4. Власовдан: на Трапушку у село 
(Одржаву Кондинци). 5. Крс на Дулину (Одржаву Томичови и 
Манаилови). 6. Крс на Куси рт (Одржаву Јотини). 7. Мала 
Богородица на Дел (Одржаву Ђоргови). 8. Пантале на 
Манастирсћи дол (Одржаву Милојкови). 9. Света Богородица, 
Велика Госпојина на Манастирској чуки (Одржаву у Додијини, 
Матејини и Кондинци). 10. Света Богородица, Велика Госпојина 
на Тошин камик (Одржаву у Додијини). 11. Света Богородица на 
Широку падину (Одржаву у Славнини). 12. Света Петка 
Трнова/Крс до цркву (Одржаву Кузманови). 13. Свети Ђорђија и 
Свети Јован Летњи у Брег изнад гробље (Одржаву Вакарелини). 
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14. Свети Илија на Кулу (Одржаву га Манаилови - Светомирови 
и Цвькљини). 15. Свети Петар и Свети Павле/Крс у Грамаду у 
село (Светога Петра одржаву Додијини, а Светога Павла 
одржаву Милошови и Мандарци (Панчини). 16. Свети Ранђел у 
село (Одржаву Лућини). 17. Свети Ћирик на Големи дол 
(Одржаву Нецћини). 18. Свети Ћирик на Селиште (Одржаву 
Добрини и Ћирини). Записи: 1. Манастирсћи дол (храст поред 
крста Пантале). 2. Широка падина (крушка). 3. Крушћи дол 
(крушка). Лековити извори: 1. Шушилка (под Брег, кад улазиш у 
село од Горњити мос, десно, на лиску, Светена вода за очи. На 
Шушилку смо прали очи. Беше по топла некада. Кад стигне 
реката, засипе у, па у откријемо). 2. Топлик (преко Горњи мос у 
село, па лево, одма доле, до обалу, уз Рекуту). 3. Лековне воде у 
Пиљ. 4. Светена вода до Савков мос (Од Селиште узводно кад 
стигнеш до Савков мос, Влаткова имовина. Там извира тај 
водица, она слаба. Нема паре и не остављу белеђе). 5. Лековна 
вода испод Чутуру (У Големи дол, узводно од Задитрапњу реку, 
испод Чутуру, извира слаба и топла вода. Там остављају паре у 
туј воду, или оставе дугме, некакьв знак). Литијски круг: Ишло 
се на Крстовдан 18. јануара и о Светој Тројици у јуну (уторак пре 
подне). (Ишли смо у литије двапути:на Водице и на Русаљу у 
торник. Обилази се све куде има миросано дрво. Када сам бил 
дете, па имаше стара момчетија.Отиду у цркву на Водице, узну 
барјаци и иду до Широку падину, имаше там миро круша, па се 
врну кр(з)-село и иду до Крушћи дол. И иду до рекуту, па оди 
ледат исечу крс и успраје га уз крушуту. И поју црквене песме: 
Господе Боже, помагај! И ми смо тој звали литија. На Русаљу 
смо носили литију, иста литија, само се свити врну у цркву. Па 
домаћице донесу погаче и банице, и поп сече колачи, и не узима 
млого; узне порезаницу, малко од крај. Миодраг Дадић, 1937).  
 
 
МИКРОТОПОНИМИЈА: 
 
Аљћевац - шума, њиве. Појате.  
Амбарче (коди Колћин скок) - пашњак, ливаде. Суват.  
Андрејин дол - поток.  
Андрејин рт (до Белан) - шума.  
Бабин зуб - врх (1758), стена, пашњак, ливаде. Много међусобно 
одвојених стена које се одликују великом висином и штрче у 
виду окрњених зуба. Велики потес и познат суват. (Там је бил 
Гађин сават).  
Бабин нос/Бабинос- коса, шума. Појате. 
Бабина бара (у Удицу) - стена, њиве. Лискун.  
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Бабина ливада - њиве.  
Бабинско страње - стена, шума, пашњак. Честар. Пропланци у 
шуми.  
Бабинсћи рт - коса, камењар, голет, пашњак. Коса од око 5 км 
дужине, од Задитрапње реке па све до Самокопа, испод Миџора. 
(Код Бабинос. Нема ни трава ни шума). 
Бавка - увала, њиве. Појате. (Местото малко како вртача дојде).  
Базарје изнад Лешје - извор, шума, ливаде, њиве.(Има две 
Базарјета: једно је до Лешје и Долње градиште, а другото је 
негде лево од Калуџерску реку изнад Савков мос).  
Базарје изнад Савков мос - шума, њиве. Претежно лескова шума. 
(Там је Којчин рт, испод Калуџер, лешници има).  
Балабанов дол - поток.  
Балабанов рт - коса, њиве.  
Балабанова падина - извор, шума, пашњак. Честар.  
Балденица - пашњак. Место где леже говеда, говедарник.  
Барска равништа - брдо, зараван, шума, ливаде, њиве. Претежно 
њиве и букова шума.  
Барсћи дол - извор, поток, шума. Лева притока Топлодолске реке.  
Бата - шума, пашњак, ливаде. Велики суват на коме се обавља 
испаша, највише у рано пролеће и у касну јесен. (Бата има три 
дела: Корита, Одаишко лице и Манастириште.) 
Батска река - река. (Извира између Вражу главу и Бату, у 
саватат, и улива се у Студеньчку реку).  
Бачијиште - шума, пашњак, њиве. Појате.  
Бегова њива - њиве. Појате.  
Бегова падина/Бега падина (према Жарковац) - венац стена, 
ливаде, њиве.  
Бежиште - шума, извор.  
Белан (ТД, Гос) - врх 1576 м, стена, шума, пашњак, ливаде. 
Честар. (Белан повише користе Гостуша и Завој).  
Беланска лиска - стена, пашњак.  
Беланско крајиште - шума. 
Белансћи камик (до Андрејин рт) - стена, врх. Испод њега извире 
Смољансћи дол. Зграда на Белану била у ували близу њега.  
Белска њива - њиве. Према Засковачкој реци.  
Бериславица - превој, стена, њиве.  
Било - било, дуга коса, пашњак, ливада. Суват.  
Биљеница/Биљаница (изнад Љиљак) - ливаде, шума. (Има Горња 
биљеница и Долња биљеница). Скијашка стаза.  
Бобак - вир. У кориту Горњокрајске реке у самом селу (Бобак је 
испод Ристин вир у село, у рекуту коди Гађиното, там се 
купемо).  
Бобојак - пашњак, ливаде.  
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Бобојачка мртвина - шума, пашњак.  
Божја бара/ Удица - њиве. (Отодимо у Божју бару, кажемо га и 
Удица, да оремо рженицу).  
Бојно село -ливаде, њиве. Појате. (У Бојно село било селото када 
су га Турцити запалили. После се преселило у Горње село и на 
крај овам куде смо са. Миодраг Додић, 1937).  
Болован/рет. Булуван - (према Било уз Дулан) - стена, голет, 
ливаде, њиве. (Има камик, узвишење). Појате. (Кренул снег од 
Болован и Иванковицу и затрпал Ђоргову појату, овчара и овце).  
Брајћевица - пашњак, ливаде, њиве. Појате.  
Бранска страна/Бранска стран - извор, пашњак, ливаде. Суват.  
Братков вис - врх, стена, камењар, шума, пашњак.  
Братков дол - поток. Извире испод Братковог врха.  
Братков рт - стена, пашњак, шума. (У стенуту има алће куде су 
ајдуци врзували коњи).  
Браткова орница - ливаде, њиве.  
Браткова страна (ТД, Гос, Дој) - пашњак. Суват. 
Бревенечков кладенац (у Дубраву) - извор, шума.  
Брег (изнад село) - стена, камењар. Делом је и део села. Гробље 
испод њега. Оброци Св. Ђорђија и Св. Јован Летњи. (Брег скроз 
држи изнад село. Од школу нагоре је Брег, па гробље, и десно 
Брег до Врбицу)).  
Брезје - шума, пашњак. Много пропланака.  
Бреско лице - извор, пашњак.  
Бреска падина -извор, шума, пашњак.  
Бреско страње - ливаде. Нема брестова.  
Бресћи дол - поток. (Тече вода од кладенци из Бреско лице и 
Бреску падину и улива се у Јаворску реку). 
Бресћи луг - шума, пашњак, њиве. (Од Пискулку нагоре).  
Брлог - баште. (У долњи крај у село).  
Бука - шума, баште. (Градине су биле. Расте само храст).  
Бьз/Бьзје (у Ракитску гору) - шума, ливаде, њиве. Појате. Кућа 
Мициних, који тамо стално бораве. Велики потес.  
Вакарелско парче - шума, њиве. Њиве окружене храстовом 
шумом.  
Валуга изнад Горњу дубраву - увала, шума, њиве. Висока 
храстова шума.  
Валуђе (испод Миџор) - увала, пашњак, ливаде. Суват.  
Ваљавица - извор, река, водопад. На Шопушком долу. Висина 
пада воде је око 20-25 м. Воденица. 
Васин камик (код Крваво огњиште, испод Дл́го било) - стена.  
Васина падина - извор, шума, пашњак.  
Велков пут (према Пискулку) - шума. Пут. Оброк (одржаву га 
Самарџијини). Део пута од села ка Лешју.  
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Вељина орница - шума, њиве.  
Веџа - зараван, пашњак. (Ограничено сас веньц од једну страну).  
Видичев рт - пашњак, ливаде, њиве.  
Видичево крајиште - извор, голет, шума, пашњак, ливаде. Стрме 
ливаде. 
Викалиште (у Дел) - врх. (Викалиште, на високо је, на трапат 
изнад Мрџино крајиште, страна према Ковани дол. Отуде окали, 
па се чуло чьк у Марков рт у Удицу. Трајко Николић, 1937).  
Вирьц - узвишење, извор, пашњак, ливаде. (Изнад њега се 
наставља Дл́го било).  
Висоћи мос - стена, пашњак, баште, њиве. Дрвен мост и воденица 
на Топлодолској реци (са једним каменом). (На двете реће 
воденица).  
Влаткове ливаде - извор, ливаде. Више извора.  
Влаткови гараци - извор, шума.  
Влећинска орница - ливаде, њиве.  
Влећинсћи рт (у Корубиште) - коса, извор, ливаде, њиве, шума. 
(Там извира Јовичков кладенац).  
Влчичева чука - узвишење, стена, извор, шума.  
Воденица - баште. Део села уз Задитрапњу реку. Воденица са два 
витла и купалиште Десћин вир (Име је добил по моју ујну Деску).  
Војаница - њиве.  
Војводин веньц - венац стена, камењар. 
Војна (ТД, Зс) - шума, ливаде, њиве.  
Вража глава - врх 1934 м, извор, стена, пашњак, шума. (Дојде 
као човеча глава. Там је пирамида на границуту). 
Врбица - део села. (Врбица се наставља на Трапушку. Там има 
врба у брегат и има извор).  
Врела - извор, шума, ливаде. Мноштво извора од којих настаје 
Студеничка река. (Има Горња врела и Долња врела).  
Вржоглавсћи веньц - венац стена.  
Врла скала - стена, кањон. (Мињује пут преко њу, опасно је. Кад 
се говеда збоду, једно падне у реку. У рекуту су се омькнули и 
пођинули Јоса Танић и Ђора Гађин).  
Врла страна - извор, падина, пашњак, ливаде. Оштра и велика 
падина испод Миџора. (Стрмно, али нема камик, коси се).  
Вртача (код Житницу испод Вирьц) - увала, њиве. Појата.   
Вртоп - зараван, ливаде. (Вртоп, па Жарковац, Жарков дол, 
Раздоље, Бранска страна, Три кладенци и савати нагоре). 
Вртћина орница - стена, шума, пашњак. (Расту јеле и бука. Има 
голема ветроизвала и малине расту у њу).  
Вујаница - коса, брег, њиве.  
Вунија - увала, извор, шума, пашњак.  
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Вурња - узвишење, шума, ливаде. (Узвишење испод Корита, 
топло местото. Там златаре траже закопане паре).  
Вьмбуљ - извор, стена, шума. Честар. 
Вьр (над Селиште) - врх, стена. (Одма преко Рекуту). 
Вьрљиљак - извор, њиве. Много извора. Шума јоргована.  
Габар - увала, извор, шума. Чесма на месту где вода извире. Вода 
отиче у Лисичи дол. Честар. Оброк Видовдан.  
Гађина валуга - увала, ливаде. Власништво фамилије Гађини.  
Гађине ливаде - ливаде. Власништво фамилије Гађини.  
Гарак (у Савков мос) - шума, њиве. (Там држу Влаткови и 
Карапанџини).  
Гацин камик - стена, шума, њиве. Честар.  
Гложје - њиве.  
Гмитров камик - стена, извор.  
Гмитрова њива - њиве.  
Говедарник у Балденицу - шума, пашњак. Ноће сеоска говеда у 
време испаше. 
Голем трн (у Удицу код Мечћин слог) - стена, камењар, шума. 
Лискун и трње.  
Гођина валуга - увала, ливаде. Велики потес.  
Голема њива - њиве. Појате.  
Големи бобојак - извор, пашњак, ливаде. Суват. Јак извор. (Имало 
је шљегарница, бачије су лежале).  
Големи дол/Големјат дол - поток. Улива се у Јаворску реку. 
Оброк Св. Ћирик. 
Големи дол/Големјат дол - извор, поток. Више извора. (Тече од 
Криско лице и улива се у Ковани дол). Воденица.  
Големјат дел - ливаде, њиве. Појате. Источно од Кованог дола.  
Големјат рт - узвишење, коса, камењар. (Стрмно, отћидно и 
опасно место).  
Големо камење - извор, стена, камењар. До реке, на путу за 
Дубраву.  
Големо лице (у Јаворску реку) - камењар, шума, пашњак. 
Присојна страна. Честар.  
Голи рт - стена, голет, шума, пашњак. Висока стена. Честар.  
Горња врела - извор. Више извора.  
Горња дубрава - шума, ливаде, њиве. Појате.  
Горња дулина - шума, њиве. Појате.  
Горња дурманица - узвишење, пашњак.  
Горња Жаркова чука - пашњак. Суват. (Там је државни сават).  
Горња почеваљћа - шума, пашњак, ливаде.  
Горње градиште - ливаде, пашњак, шума. 
Горње лисће - стена, шума, њиве. Појате. Од Високог моста ка 
селу.  
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Горње равниште - шума, ливаде. (Изнад Долњокрајску реку. Там 
је Кула).  
Горње село - стена, шума, пашњак, ливаде, њиве. Појате. Некада 
је тамо био Топли До. (У Студеньчку реку правена вада и водена 
на ливаде или за воденице).  
Горњеселсћи мос - мост.  
Горњи бьз - шума, ливаде. 
Горњи јавор - шума, пашњак, ливаде. Суват. Задружни овчарник 
био. 
Горњи јеришор - шума, пашњак, ливаде. Суват. (Косило је се. Од 
шуму има бука и јела).  
Горњи окоп - извор, пашњак, ливаде. Суват.  
Горњи челопек - присојна страна, ливаде. (Ливаде на припек).  
Горњи чућер (код Бабинсћи рт) - камењар.  
Горњокрајска река - река. Долич, Големјат дол, Ковани дол, 
Лисичи дол, Бресћи дол, Штављачћи дол, Чунгуљсћи дол, 
Крмосћи дол и Куртулсћи дол чине Јаворску реку, која се спаја са 
Студеньчкарском реком и гради Горњокрајску реку, у коју се 
низводно уливају Јеришорсћи дол, Писћи дол, Стьдьчћи дол, 
Смољансћи дол, Крушћи дол и Долич. Испод самог Топлог дола 
спајају се са Долњокрајском реком (код Цвькљини се састављу) и 
граде Топлодолску реку. (Петровичи кладенац сачињава Долич. 
Кладенац у Кладје; Кладенац у Покревеничку падину; Кладенац у 
Криву, Кладенац у Црну скалу, Кладенац у Крваво огњиште, 
Кладенац у Вирьц, Кладенац у Васину падину и Кладенац у 
Јесичко шумје  сачињавају Големјат дол и Ковани дол. Кладенац 
на Дулину, Кладенац у Миљћов трап, Кладенац у Житницу, 
Кладенац у Габар сачињавају Лисичи дол. Кладенац у Бреску 
падину и Кладенац Бреско лице сачињавају Бресћи дол. Кладенац 
Мали бобојак и Кладенац Штављак сачињавају Штављачћи дол. 
Трикладенци у Спасову вунију сачињавају Чунгуљсћи дол. 
Кладенци у Повивку и Крмољ сачињавају Крмољсћи дол. 
Кладенци у Куртул сачињавају Куртулсћи дол. А свити овија 
долове сачињавају Јаворску реку. Кладенац у Љиљачку падину и 
Кладенац у Иванковицу сачињавају Стрмовсћи дол. Ћешеа врела 
и Кладенци у Стоилов рт сачињавају Стоилов дол. Кладенац на 
Гмитров камик, Кладенац Манастириште, Кладенци у Корита и 
Кладенац у Циганску падину сачињавају Студеньчку реку. А 
Јаворска и Студеньчкарска река сачињавају Горњокрајску реку. 
Од Горње село, па према Топли Дол настаје Горњокрајска река. 
Кладенци у Горњи јеришор и Долњи јеришор сачињавају 
Јеришорсћи дол. Кладенци у Лећију и Цвькани венци и у Грујин  



218                                               Драгољуб Златковић 

вьр сачињавају Писћи дол. Кладенци који извиру у Стол, 
Пиљград, Џурџин пажар и Репушак сачињавају Стьдьчћи дол. 
Кладенци који извиру у Смољанску падину и испод Белан 
сачињавају Смољансћи дол. Кладенци који извиру испод Белансћи 
камик и у Крушку вунију сачињавају Крушћи дол. А Писћи дол, 
Стьдьчћи дол, Смољансћи дол и Крушћи дол се уливају у 
Горњокрајску реку. А Долич, који сачињавају Кладенци који 
извиру у Горњу Почеваљћу и Брезје, улива се у Горњокрајску реку 
у само село. Миодраг Дадић, 1937. Једна вода из Бату, једна из 
Вурњу, праве Горњокрајску реку. Трајко Николић, 1936).  
Градиште - шума, пашњак, ливаде, њиве. Појате. (Има Долње и 
Горње градиште).  
Граочка - извор, ливаде.  
Грапшина ливада - ливаде. Име према власнику.  
Грапшина оградња - баште, воћњаци. (У село, између Грапшину 
кућу и Горњокрајску реку).  
Грапшина падина - шума, ливаде.  
Грбавица (од Митину чуку према Бабин зуб) (ТД, Зс) - коса, 
шума, пашњак, ливаде. 
Грмада (у село) - стена, баште, њиве, воћњаци. Део села на левој 
обали Горњокрајске реке. (Там су Мандарци и Манчини). Оброк 
Св. Петар и Павле. 
Грнеин рт - шума, њиве. Претежно њиве.  
Груин вьр - узвишење, шума, ливаде. (Там расте чам, јела).  
Груино лице - шума. Храстова шума. (Од Пискулку према 
Јаришор).  
Груина падина - њиве, шума. Честар.  
Грујин вьр - врх, стена, шума.  
Грчка гробишта - шума. Честар.  
Грчка лежишта - шума, пашњак. Боравиште Каракачана. (Там су 
Црновл́нци боравили). 
Гувна - шума, ливаде, њиве. Обављала се вршидба коњима.  
Гувништа - пашњак, шума. (Там су лежишта за стоку).  
Густи рт - коса, шума, њиве.  
Дашина чука - узвишење, камењар, голет, пашњак, ливаде. 
(Округло узвишење двеста на двеста метра, около камењар и 
голина).  
Дел - коса, пашњак. Оброк Мала Богородица.  
Денине њиве - њиве. Појате. Поред Топлодолске реке.  
Десћин вир (у Задитрапњу реку у село) - купалиште.  
Диволеска - шума, њиве. Расте врста шиба који је сличан лески. 
Појата. 
Дисашчичи - извор, шума, ливаде.  
Дл́га орница - њиве.  
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Дл́га рудин(а) - ливаде. Суват. (Нема шума, све мазно, расту 
боровнице).  
Дл́го било - греда, падина, пашњак, ливаде. Врло стрма падина.  
Дл́ђе пољане - извор, њиве.  
Дл́ђи камик - стена. Вертикална и вретенаста стена. 
(Неприступачна стена, висока од долњу страну педесе, а од 
горњуту двајес метра и на вьрат расте љиљак).  
Додијин рт/Додијинсћи рт - шума, ливаде, њиве. Појате.  
Дол из Горњу почеваљћу и Брезје - поток. Улива се у 
Горњокрајску реку у самом селу. 
Дол изи Бьз и Барска равништа - поток.  
Дол изи Јавор - поток.  
Дол у Широку падину (испод село) - извор и поток. Мален поток.  
Долич (изи Брезје до Горњокрајску реку) - поток, камењар, шума, 
пашњак. Кратка долина. Лева притока. Расту буква и јасика.  
Долич (од Петровичи кладенац до Конопљиште) - поток, шума. 
Десне притока Горњокрајске реке. (Долич је између Ташкову њиву 
и Црвени брег, а од Мечу главу иде).  
Долња врела - извор. Више извора.  
Долња дубрава - њиве, воћњаци. Појате.  
Долња дулина - шума, њиве. Појате.  
Долња дурманица - узвишење, пашњак, ливаде. Суват.  
Долња Жаркова чука - пашњак. Суват. (Државни сават).  
Долња пачеваљћа - њиве, ливаде.  
Долња остра чука (у Преграду, Жаркова чука) - коса, брдо, 
пашњак.  
Долње било - пашњак, ливаде. Суват.  
Долње градиште - шума, пашњак, ливаде, њиве.   
Долње лисће - стена.  
Долње равниште - ливаде.  
Долњи бьз - шума, ливаде, њиве. Претежно њиве. Појате. Заселак 
(једна фамилија).  
Долњи јавор - шума, поток, камењар. (Поток из Преграду). 
Појате.  
Долњи јеришор - шума, камењар, ливаде, њиве. Честар клеке.  
Долњи крај - део села од моста на Горњокрајској реци око пута ка 
Темској. (Градинете окамо Селиште, а кућете Долњи крај).  
Долњи окоп - долина, њиве. Појате.  
Долњи чућер - камењар.  
Долњокрајска река, в. Задитрапња река.  
Дренсћи дол - поток.  
Дрењак (у Шопошћи дол) - шума. Храстова шума и честар.  
Дубрава - шума, пашњак, ливаде, њиве, воћњаци. (Има Горња 
дубрава и има Долња дубрава).  
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Дубравско лице - шума, ливаде.  
Дубравсћи венци - шума, пашњак, ливаде.  
Дубравсћи дол - поток. Улива се у Топлодолску реку.  
Дубравсћи рт - голет, камењар, пашњак.  
Дувка (код Окоп) - увала, извор, ливаде. (Нема пећина. Вода 
извира, има кладенац на Дувку и упролет се тамо направи као 
језеро).  
Дулина - извор, шуме, њиве. Вода отиче у Лисичи дол. Оброк. 
Појате.  
Дупни јавор (у Удицу) - камењар. (Голо место).  
Дурманица - узвишење, пашњак, ливада. Суват под Миџором.  
Дурманичка мртвин - извор, пашњак, ливаде. Суват.  
Дурмановска чука - врх, стена.  
Дурмановсћи веньц - венац стена.  
Ђоргова појата - шума. Појата. Усов са Болована и Иванковице 
затрпао појату са овцама и овчарем.  
Ђоргово јечмиште - пашњак, њиве.  
Ђурин пажар - шума, пашњак.  
Жарков дол - поток. (Тече вода од Три кладенца из Бранску 
страну).  
Жаркова мртвин - извор, шума, ливаде. 
Жаркова чука - узвишење, стена, шума, пашњак. Говедарник.  
Жарковац - ливаде.  
Женсћи вир - вир. У Горњокрајској реци. Купају се само жене. 
Испод њега је водопад који га дели од Мушког вира, који је 
низводно.  
Женсћи вьр (ТД, Зс) - коса, ливаде. (У Женсћи вьр познаву се 
ровове копани за турско време и за Први светсћи рат, војска се 
утврђувала. А има и слогове, биле њиве и ливаде. За турсћи 
ратове млого мушка страна изђинула, остале само жене. Нема 
кој да коси и да оре њиве. Оне косиле, па кад им се досади, оне се 
прерипувале. Миодраг Дадић, 1937).  
Живков камик - камен, ливаде. (Има мали камик).  
Живковичи дол - поток.  
Живковичи камик/Живичи камик - стена, извор, ливаде.  
Живковичи кладенац - извор.  
Житница - извор, њиве. Вода отиче у Лисичи дол. (Подлесљиво 
место, неје водоношљиво и дебела земља). Оброк Видовдан. 
Појате.  
Зади трап - њиве, баште, пашњак. Део села од школе и гробља 
према Задитрапњој реци.  
Задитрапња река/ Затрапња река/Долњокрајска река - река. 
(Река из Рећитску гору и река из Бьз се на Селиште састављу и 
граде Задитрапњу реку). У њу се уливају већи и мањи потоци: 
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Шопошки дол, Окопсћи дол, Липсћи дол, Калуџерска река, 
Стрмна река, Коларсћи дол, Џерекарсћи дол, Големи дол и Мали 
дол. (Задитрапњу реку чине Пупени кладенци и Кладенци у 
Удичку падину, од који је вода одведена у село, па кладенац у 
Липицу, Кладенац у Шопушћи дол, Кладенци у Шушину падину, 
Кладенац код Зелену орницу, Кладенац код Ваљавицу, Кладенац у 
Видичеву падину, Кладенац у Криву, Кладенци у Ненчина врела, 
овија кладенци сачињавају Шопушћи дол који се улива у 
Задитрапњу реку. Кладенац на Дувку, кладенац у Горњи окоп, 
Кладенац у Ћисини станци, Кладенац у Широћи пут сачињавају 
Окопсћи дол. А Окопсћи дол сачињава Липсћи дол, који се улива у 
Задитрапњу реку. Кладенац у Чолопек, Кладенац у Дл́ђе пољане, 
Кладенац у Балабанову падину, Кладенац у Базарје, Кладенац у 
Кутру и Кладенац у Калујину мртвин уливају се у Калуџерску 
реку. Кладенац у Вунијуту, Кладенац у Врлуту страну, Кладенци 
у Црнете лисће испод Миџор сачињавају Големјат дол, а и он се 
улива у Калуџерску реку. Кладенац на Живичи камик, Кладенац у 
Дурманичку мртвин, Кладенци у Раздолје, Три-кладенци испод 
Миџор, Кладенци испод Тупанар сачињавају Раздолсћи дол. 
Кладенац у Јаловарску и Кладенац у Жаркову мртвин сачињавају 
Жарков дол и Раздолсћи дол, уливају се у Калуџерску реку, као и 
Иначев дол. Кладенци у Преграду и у Рећицку гору, Влаткове 
ливаде, Јотин гарак, Павлов кладенац испод Бабин зуб, Кладенац 
у Вьрљиљак у Барсћи дол уливају се у Стрмну реку. А Стрмна 
река и Калуџерска река састављају се код Селиште и сачињавају 
Задитрапњу реку. Кладенци у Вьрљиљак, у Рункуљ и Смрдансћи 
кладенац сачињавају Коларсћи дол, Кладенци у Јелове пољане 
сачињавају Џерекарсћи дол. У Шуљћеницу кладенци, у Долња 
врела и Горња врела сачињавају Големи дол, а Кладенци у 
Средорчину Мали дол. Миодраг Дадић, 1937).  
Задитрапње градине - баште. Близу ушћа Задитрапње реке.  
Задитрапње њиве - њиве. Близу ушћа Задитрапње реке.  
Задитрапњи мос - баште. Мост на Долњокрајској/Затрапњој 
реци у самом селу.  
Заједница - зараван, њиве. Појате.  
Занога - коса, њиве. Појате. 
Засковачка река (ТД, Зс) - шума, ливаде, њиве.  
Зевничиште - шума, пашњак, ливаде. Појате.  
Зелена орница - извор.  
Златарева бавка - извор, шума, њиве. Појате.  
Златков дол - поток, шума. Велика шума. Притока Смољанског 
дола, извире у Мртвини испод Белана.  
Златков рт - коса, шума. Велика шума.  
Зли дол - стена, оштра падина, ....??? 
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Змијовица - камењар, шума, пашњак. Честар.  
Зуберсћи дол - поток. (Извира из Јељакат између Јеришор и 
Зуберсћи рт).  
Зуберсћи рт - венац стена, превој, шума, ливаде. (Јела и бука 
расту). Оштар камени гребен, а стене штрче у виду зуба.  
Иванковица - коса, пашњак, ливаде. Суват.  
Игриште - шума, пашњак. Пропланци.  
Изворска страна/Изворска стран (до село) - њиве, ливаде. Са 
десне стране Затрапње реке.  
Изворсће кошаре - шума, њиве. Био заселак. Штале, појате. (Уз 
Рећитску реку од Селиште према Савков мос, там су биле и 
куће).  
Изворсће пољане - ливаде. (Уз Рећитску реку). 
Иљадница - њиве. (Поред Дел).  
Инаков говедарник - увала, стена. Увала између стена. Боравиште 
крупне стоке.  
Иначев дол - извор, поток, шума. Два извора. Улива се у Жарков 
дол.  
Јавор (до Рећитску гору) - шума, ливаде. Буква расте. Део 
Рећитсће горе. (Има Јавор на две места).  
Јаворов дол - поток. (Извира негде испод Вртћину орницу).  
Јаворов кладенац - извор. У Кладју.  
Јаворска река/Батска река - река. Настаје од потока из Спасове 
вуније, Чунгуља и Бобојака, а са Студеньчком реком гради у 
Горњем селу Горњокрајску реку.  
Јагњилиште/Тавальчћи дол - њиве. (Тамо имају појату Дрпћини у 
Вьрљиљак).  
Јагњило (у Дубраву) - шума, ливаде. (Заветно место, биле 
појате).  
Јагњило (између Липсћи дол и Пејани рт) - њиве. Појате.  
Јаловарска - извор, пашњак. Вода избија на много места и слива 
се у поток.  
Јанћина падина - њиве. Близу села. 
Јеришорско лице - камењар. Честар клеке.  
Јегьн - камено седло, стена, шума, пашњак, ливаде. (Там преоде 
вл́ци. По Јегьн курјаци. И там је Срнеча вунија).  
Јегьнсћи венци - стена. Венци стена (испод Белан).  
Јела - камењар, шума, њиве. (Биле су одавна њиве). (Там је 
Липица, извор).  
Јеловарка - ливаде.  
Јелове пољане/Јелова пољана - извор, шума, ливаде, њиве. Више 
извора од којих настаје Џерекарсћи дол.  
Јеловарка - пашњак, шума.  
Јељак - извор, шума. Јелова шума.  
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Јенаков говедарник/Инаков говедарник - шума, пашњак. Место 
где ноће сеоска говеда и коњи. (За селска говеда и коњи у 
Јаворску реку).  
Јеначов говедарник/Иначев говедарник - стена. Говедарник уз 
високу и стрму стену. (Између Попову ливаду и говедарник је 
голема и висока и стрма стена, одма изнад говедарникат).  
Јеребичка падина - падина.  
Јеребичка чука - узвишење, стена, камењар.  
Јеребичко камење - камењар, шума. Честар.  
Јеребичко трње - шума. Честар.  
Јеришор/Иришор - узвишење, стена, камењар, шума, пашњак. 
Честар клеке.  
Јеришорско лице - стена, шума. Расте клека.  
Јеришорсћи дол - поток. Од извора из Јаришора. Улива се у 
Горњокрајску реку. 
Јесењак - венци стена, камењар, шума. Расте јасен.  
Јесењак (у Дубраву) - венци стена, камењар, шума. Расте јасен.  
Јесика - њиве, ливаде. (Има јесичак, дрво понекоје). 
Јесичка мртвина - шума.  
Јесичко шумје (у Ковани дол) - извор, шума.  
Јестина чешма - извор. Чесма крај пута за Темску. (Срушили су ју 
када су прајили путат, смитала им).  
Јовин вир - вир у реци. Узак а дубок вир. Тамо овчари купају 
овце. (На Горње село, за Бабин зуб. Ћићеин камик)  
Јовичков дол - поток. Притока Манастирског дола.  
Јовичков кладенац - извор. Извире у Влећинском рту, отиче у 
Манастирсћи дол и не пресушује.  
Јотин гарак - извор, шума. Више извора.  
Јошина струга - ливаде. (Опето место, држи се за Дл́го било).  
Калуџер - извор, пашњак, ливаде. Суват.  
Калуџерска врела - извор. Више извора. (Пет до шес врела под 
Миџор избиву. Од њи почиња Големјат дол и он слази у 
Калуџерску реку).  
Калуџерска река - река. Настаје од вода са извора у Чолопеку, Дл́ђим 
пољанама, Балабановој падини, Базарју, Кутри и Колујиној 
мртвини, као и од Големог дола, Раздолског дола, Жарковог дола и 
Иначевог дола који се уливају у њу, а она са Стрмном реком 
гради Задитрапњу реку.  
Калуџерсћи дол - поток.  
Камик - стена, шума, њиве. Појате.  
Качеманови гараци - шума, ливаде. На пропланцима су ливаде. 
Према Дубрави.  
Кладенац код Ваљавицу - извор.  
Кладенац код Зелену Орницу - извор. 
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Кладенац на Гмитров камик - извор.  
Кладенац на Дулину - извор. 
Кладенац у Базарје - извор.  
Кладенац у Балабанову падину - извор. 
Кладенац у Бреско лице - извор.  
Кладенац у Бреску падину - извор.  
Кладенац у Васину падину - извор.  
Кладенац у Видичеву падину - извор.  
Кладенац у Вирьц - извор. 
Кладенац у Влаткове ливаде - извор.  
Кладенац у Врлуту страну - извор. Улива се у Големи дол.  
Кладенац у Вунијуту - извор. Улива се у Големи дол.  
Кладенац у Вьрљиљак (у Барсћи дол) - извор.  
Кладенац у Габар - извор. 
Кладенац у Дл́ђе пољане - извор.  
Кладенац у Жаркову мртвин - извор.  
Кладенац у Житницу - извор.  
Кладенац у Живичи камик - извор.  
Кладенац у Иванковицу - извор.  
Кладенац у Јаловарску - извор.  
Кладенац у Јесичко шумје - извор.  
Кладенац у Кладје - извор.  
Кладенац у Колујину мртвин - извор.  
Кладенац у Крваво огњиште - извор.  
Кладенац у Криву - извор.  
Кладенац у Кутру - извор.  
Кладенац у Липицу - извор.  
Кладенац у Љиљачку падину - извор.  
Кладенац у Мали бобојак - извор.  
Кладенац у Манастириште - извор.  
Кладенац у Миљћов трап - извор.  
Кладенац у Покровеничку падину - извор.  
Кладенац у Раздолје - извор.  
Кладенац у Ћесијини станци - извор. (Млого ладна вода, не мож 
се напијеш).  
Кладенац у Циганску падину - извор.  
Кладенац у Црну скалу - извор.  
Кладенац у Чолопек - извор. 
Кладенац у Џурџин пажар - извор.  
Кладенац у Шопушћи дол - извор. 
Кладенац у Штављак - извор.  
Кладенци испод Белан - извор. Више извора.  
Кладенци испод Белансћи камик - извор. Више извора. 
Кладенци испод Тупанар - извор. Више извора.  
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Кладенци у Брезје - извор. Више извора.  
Кладенци у Влаткове ливаде - извор. Више извора.  
Кладенци у Вьрљиљак - извор, шума. Више извора.  
Кладенци у Горња врела - извор. Више извора.  
Кладенци у Горњи Јаришор - извор. Више извора.  
Кладенци у Горњу почеваљћу - извор. Више извора.  
Кладенци у Грујин вьр - извор. Више извора. 
Кладенци у Долња врела - извор. Више извора.  
Кладенци у Долњи јаришор - извор. Више извора.  
Кладенци у Дурманичку мртвин - извор. Више извора.  
Кладенци у Јотин гарак - извор. Више извора.  
Кладенци у Корита - извор. Више извора.  
Кладенци у Крмољ - извор. Више извора.  
Кладенци у Крушку вунију - извор. Више извора.  
Кладенци у Куртул - извор. Више извора. 
Кладенци у Лећију -извор. Више извора.  
Кладенци у Ненчина врела - извор. Више извора.  
Кладенци у Пиљград - извор. Више извора.  
Кладенци у Повивку - извор. Више извора.  
Кладенци у Преграду - извор. Више извора.  
Кладенци у Рећиску гору - извор. Више извора.  
Кладенци у Рункуљ - извор. Више извора.  
Кладенци у Смољанску падину - извор. Више извора.  
Кладенци у Средорчину - извор. Више извора од којих настаје 
Мали дол.  
Кладенци у Стоилов рт - извор. Више извора.  
Кладенци у Стол - извор. Више извора.  
Кладенци у Репушак - извор. Више извора.  
Кладенци у Удичку падину - извор. Више извора.  
Кладенци у Црнете лисће (испод Миџор) - извор. Више извора, 
који се уливају у Големи дол.  
Кладенци у Шуљћеницу - извор. Више извора.  
Кладенци у Шушину падину - извор. Више извора.  
Кладње/Кладје - извор, њиве. (Плитко, вода од брдо однела 
земљу). Изнад Јесичког шумја.  
Кливунови трљаци - шума, њиве. (Ситне њиве).  
Клопет - пашњак, њиве. Појате.  
Кљун изнад Високу стену - стена, шума. (Стената дојде како 
орлов кљун. Млого места окамо Кљун).  
Кљунова падина - шума.  
Ковани дол - стена, клисура, поток, њиве. Појате. Улива се у 
Јаворску реку. (Четри до пет километра, све камик, клисура, а на 
излаз има и њиве и појате. Деда-Јоса како да забрани појату и 
њиву од голему воду из Ковани дол, водата га однесе).  
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Ковачево - обала, шума. (Уз рекуту је).  
Ковинска страна/Ковинско страње/Кованско страње - стена, 
падина. Оштра каменита падина. 
Козја грбина - коса, пашњак, ливаде. (Сават испод Миџор). 
Којин пут (од село до Пиљ) - пут.  
Којчин рт - коса, шума, ливаде, њиве. Претежно леска. Испод 
Калуџера.  
Којчина падина - камењар, шума, пашњак. (Гола проструга, дојде 
као увала, има камик и ситна гора. Там је кладенац у Балабанов 
рт).  
Коларсћи дол - стена, поток, шума, пашњак. Улива се у 
Задитрапњу реку.  
Колћин скок - водопад. На Јаворској реци до Топличишта. (Там је 
бил говедарник).  
Колуина мртвина/Колуина мртвин - извор, шума, пашњак, 
ливаде. (Косено је).  
Комин - стена, коса, пашњак. Врло стрма коса која се шири 
навише између Јеришорског дола и још једног потока. 
(Стеновито место). Појате.  
Конопљиште - баште. (Там смо сејали грснице, лук, компир).  
Коњарник (код Женсћи вьр) - извор, шума, ливаде. Корита као 
појило за овце. 
Коралсћи дол - поток. (Чул сам да има негде Коларсћи дол).  
Корита - извор, ливаде, поток. Више извора и више потока. (Од 
Вражу главу вода. Топло местото, па се прво там озлачи)  
Корита (у Бату) - извор, пашњак, шума. Појила. Летње појате.  
Коритсћи дол - поток. (Извира између Вртћину орницу и Вражу 
главу).  
Корубиште/Корубишта- извор, шума, ливаде, њиве. Појило. 
Појате.  
Косов трап (испод Удицу) - њиве. Појате. (Там је Божја бара).  
Кошаре, в. Изворсће кошаре.  
Краљева њива (у Пејани рт) - њиве. Њиве окружене шумом. 
Појате Додијиних. (Не знам зашто тој место тека зову).  
Крваво огњиште (у Кованско страње) - извор.  
Крваве баре - превој, извор, локва, пашњак, шума. Честар клеке.  
Крива - извор, ливаде. (Сењакат је у Криву, там прикарујемо 
сено и денемо стогове).  
Крива-дувка -  
Крива лица - шума.  
Крива потека - стаза. (Испод Минин камик кад се иде за 
Дубравсћи рт).  
Криви вир (испод село коди Равниште) - вир. Испод карауле. (Там 
смо се купали. Изнад главу вода, па ме обљаје).  
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Кривуљице - камењар. Врло стрмо. Стаза кривуда навише.  
Криско лице - ливаде, њиве. Појате.  
Крмољ - венци стена, извор, поток, камењар. Много извора.  
Крмољсћи дол/Крмовсћи дол/Крмосћи дол - поток. Добија воду са 
извора у Повивки и у Крмољу. (Сас Куртулсћи дол ствара 
Ћиселачћи дол). 
Крс - њиве. Оброк Светом Илији. 
Круша (према Женсћи вьр) - њиве, ливаде.  
Крушка вунија (према Белан) - нагнута коритаста падина, кањон, 
стена, извор. (Баре, извори, ствара се Крушћи дол).  
Крушћи дол - поток. (Извира у Крушку вунију и улива се у 
Горњокрајску реку. Там је Циганско гробље).  
Кула - њиве. Појате. Оброк Св. Илија.  
Куленица - ливаде.  
Куманов дол - шума, поток. Притока Смаљанског дола, извире у 
Мртвини испод Белана. 
Куманов рт - стена.  
Куртул - извор, поток, шума, њиве. Много извора. Појате. (Там је 
појата на Немити).  
Куртулска мртвин - шума.  
Куртулсћи дол - поток. Улива се у Јаворску реку.  
Куртулсћи скок - водопад. У Куртулском долу. Висине око 10 м.  
Куси рт - кратка коса, стена, шума. Оброк. (Одма до село уз 
Горњокрајску реку).  
Кутра - извор, шума, ливаде. Појате, зимница. (Заветно место).  
Кућилове ливаде (у Долњу дубраву) - шума, ливаде, извор, локва. 
Окружене шумом. (Там је сланата вода).  
Кућилове њиве (у Долњу дубраву) - шума, њиве. Окружене 
шумом.  
Лазарова валуга - ливаде.  
Лазарова чука - врх, коса, њиве.  
Лазарове ливаде (у Реку) - ливаде.  
Лазарови јегреци - камењар, шума, пашњак. Расте клека. (Некад 
биле бачије, јегреци).  
Лалин рт - ливаде.  
Лалчев трап - шума, ливаде, њиве. Претежно њиве. Појате.  
Ледиње - њиве.  
Лековна вода у Пиљ - извор код Латинског манастира у Пиљу. 
Народ са њом лечи очи.  
Лећија (Зав, ТД) - извор, шума, пашњак. Има више јаких извора. 
Појило. (Има још једна Лећија на Белан, там Гостушање 
бораве). 
Лећисћи дол - поток. Притока Смаљанског дола.  
Лешје - поток, шума, ливаде, њиве. Лескова шума. Појате.  
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Лештак (у Дубраву) - шума. Леска.  
Липица код Јагњилиште - стена, извор, шума, ливаде, њиве. 
(Липица је између Стрмосћи дол и Студеньц, испод Шумје. Тамо 
је живел Ставрија Милошов). Појате.  
Липица до Липсћи дол. (Липица је до Липсћи дол, Затрапња 
река). 
Липица код Станци - њиве. Појате.  
Липица у Куртул - (Има Липице две, једна је у Куртул, а друга је 
на друго место).  
Липсћи дол - поток, шума, њиве. Десна притока Задитрапње реке. 
(Збира потоци из Окоп, из Веџу). Појате.  
Лисичи дол - поток. Настаје од извора на Дулини, у Миљћовом 
трапу, у Житници и у Габру, а улива се у Горњокрајску реку.  
Лиска (у село) - стена, извор на стени. Пут. (На Лиску извор 
Топлик, светена вода за очи).  
Лиска у Средорек - водопад. (Преди некоју годину 
Горњокрајската река га засипа и изравни сас скокат).  
Лисће - стена, камењар, шума, њиве. Честар. Качеманове појате 
Луг - шума, пашњак, ливаде. Око реке. (На Студеньчку реку је. 
Там караула, шумска кућа, трвоњ). 
Луда занога - пашњак, ливаде. Појате. (Сават према Рећитску 
гору).  
Льсне ливаде - зараван, ливаде.  
Льсни камик (кам Широћи пут) - стена. (Има тој име на млого 
места).  
Љиљак (испод Биљаницу) - шума, ливаде.  
Љиљачје - стена, падина, шума. Према Лешју. 
Љиљачка падина - извор.  
Мадина њива - њиве.  
Мађилова њива - њиве.  
Мазна скала - стена, шума. Висока стена 4-5 м. 
Мала заједница - њиве. (Према Рећитску гору).  
Мала ливада - шума, ливаде. Претежно ливаде.  
Мали бобојак - извор, поток, ливаде. Вода се улива у Штављачћи 
дол. Стрме ливаде. 
Мали дол - поток. Улива се у Долњокрајску реку.  
Мали смаљинсћи дол - поток. Извире у Мртвини испод Белана.  
Мали стол - зараван, камењар, шума, пашњак. Честар.  
Мали удичћи рт - коса, голет, пашњак, њиве. Поред Удице. 
(Обложине има, голо место).  
Манастириште - шума, пашњак. Говедарник у Бати. (Са све 
стране букова шума).  
Манастирска мртвина - шума.  
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Манастирска чука - узвишење, шума, ливаде, њиве. Оброк Света 
Богородица, Велика Госпоина. Трагови порушене цркве.  
Манастирско браниште - шума.  
Манастирсће њиве - њиве.  
Манастирсћи дол - поток, шума, њиве. Десна притока 
Топлодолске реке. (Завртали су се с товар туј кад су ишли кам 
Ртат). Оброк Пантале.  
Маноилова чука (до село) - стена, шума.  
Манчин камик - њиве. Појате. (Зимнице појате за до снег).  
Манчина ливада - ливаде. (До Гађину имовину).  
Манчина њива (у Стадьчћи дол). - њиве.  
Марин камик/Марин веньц- венац стена, шума. (Мара и Васко, он 
је моје годиште, Цигање, муж и жена, несу се слагали. И Мара 
рипне од туја стену испод Мађилову њиву и погине на место. 
Момчило Митић, 1937).  
Маринкова њива (у Дубраву) - њиве. Појате.  
Марков дол - извор, поток, ливаде. Притока Кованог дола. (Там 
извиру Раздолсћи кладенци. Има ливаде, али млого стрмне).  
Марков рт (у Удицу) - њиве. Појате.  
Маркова ливада - ливаде.  
Марковица - узвишење, стена, шума, пашњак, њиве, ливаде.  
Мартиница (до прелаз за Бугарску) - седло, пашњак, ливаде. 
Суват. Оброк Малој Богородици. (Поп и ајдук Мартин там 
живел).  
Медведова равништа (над Грујин вьр) - шума, пашњак, ливаде. 
Лукањске појате.  
Меча глава - стена, шума. Стена наводно личи на главу мечке. 
(Штом се окол туја стену појави магла ујутро, мора да се мења 
време, да падне ћиша тија дьн) 
Меча дувка (у Шушину падину) - пећина, шума. Водораван улаз у 
пећину, али нико не сме да улази у њу.  
Меча падина (до Удицу) - камењар, шума. Висока храстова шума, 
али и честар трња. (Стена лискун).  
Мечи луг - камењар, шума, њиве. Појате. Лево и десно од 
Јаворске реке. низводно.  
Мечо камење - стена, камењар, шума. Високе стене, велико 
камење и честар.  
Меч(ћ)ин слог - њиве.  
Мечћина падина - падина, камењар, шума. Честар. (За Удичко 
страње).  
Меџа планина (ТД, Гос, Дој) - пашњак, шума. Пространа 
површина између Гостушке и Дојкиначке међе. (Ми кажемо 
Вража глава, а Гостушање и Доћинчање кажу Меџа планина. И 
Луканци имају тамо уплив).  
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Микаилов кладенац - извор, ливаде.  
Милина падина - стена, шума, пашњак. (Од село, изнад Добривоја. 
Вади се сиво камење из земљу, а има га и површинсћи).  
Миљћов трап - коса, извор. Вода отиче у Лисичи дол.  
Миљћов трн (на Дел, Мрџино крајиште) - шума, њиве. Појате.  
Минин камик - стена, шума. (Одсечена стена, и дојде као кућа).  
Митина чука - узвишење, ливаде. (У Женсћи вьр).  
Мишљаково гувно - шума, њива. Појате.  
Миџур/ Миџор - планински врх, пашњак, ливаде. Највиши врх у 
Србији (2169).  
Модра плоча/Модри камик (Зс, ТД) - стена, камењар, извор, шума. 
Честар. Тамноплава боја стене. (Препричаву да је тај вода 
повезана с Мездреју). Гагине појате.  
Мокра стена - (Заварава возачи).  
Моџијине орнице - ливаде.  
Мрамор (на Меџу планину) - врх.  
Мртвина (код Бобојак) - шума.  
Мрџино крајиште - шума, њиве. Појате.  
Мртвината под Бобојак - шума. Расту јела, буква, јавор и јасен.  
Мушћи вир (у Грмаду) - вир у реци. Изнад села, купају се само 
мушкарци. Изнад њега водопад, који га дели од Женског вира.  
Недељино чело - ливаде.  
Недељчичево/Недељино чело (код Криву) - ливаде.  
Ненчина врела - извор, ливаде. Много извора. (Четри до пет 
извора. Од њи почиња Шопушћи дол). 
Нинин камик - стена. Висока стена.  
Њиве (у Реку) - њиве. (Њиве између Црновршћи и Манастирсћи 
дол).  
Одоиште/Одаиште - пландиште.  
Одишко лице/Одоишко лице - шума, ливаде. Суват. (Има беле 
јеле, суше се).  
Огорелица (ТД, Зс, Зав) - стена, камењар, шума, пашњак. Појате.  
Окоп - пашњак, ливаде.  
Окопсћи дол - поток. Настаје од извора на Дувку, у Горњи окоп, у 
Ћисини венци и у Широћи пут, а улива се у Липсћи дол. (Збира 
воду од извори и од њега настаје Липсћи дол који се улива у 
Задитрапњу реку).  
Околчеста орница - њива.  
Орешак - њиве, баште. Део села. Кућа Манчиних била испод саме 
стене (До село, под Црвени брег, там имаше и воденица).  
Орлов камик - стена. На њој се гнезде орлови.  
Орљак - камењар. Одмориште. (Орљак је поред Ковани дол. Гол 
камик и лиска, и нема орлови). Три оброка, од којих је један 
Видовдан, а један Петровдан, а трећи можда св. Илији? 
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Остра чука код Иванковицу - коса, пашњак. (Руб, остар трап, 
иде до границу).  
Остра чука - врх, ливаде.  
Павличево - шума, њиве. Појате.  
Павлов кладенац (испод Бабин зуб) - извор.  
Паунков дол/Панков дол - поток, шума, њиве. Притока 
Топлодолске реке.  
Пачеваљћа - зараван, извори, ливаде.  
Пејани рт - шума, њиве. Около храстова шума. Појате Додијиних.  
Песьчје - песак, шума. Честар. Песак наноси Шопушћи дол. 
Петлов камик (до Белан) (ТД, Гос) - стена.  
Петров лом - шума. 
Петровичи кладенац - извор. Од њега настаје поток Долич од 
Бавку.  
Пештер - ливаде. (Узокол само шума, нема камен).  
Пешчана падина - њиве.  
Пижине њиве - њиве. 
Пиздица (у Росуљу) - извор, шума, њиве. (Испод Росуљу извира 
вода Пиздица).  
Пиљ/Пиљград- извор, шума, ливаде, пашњак. Више извора. 
Трагови римског логора. (Наодили су људи земљане посуде, и 
нашли дел оди кантар).  
Пиљсћи дол/ Писћи дол - поток. (Писћи дол извира између Пиљ, 
Грујин вьр, Црвену стену и Дисашчичи).  
Пискулка - шума, ливаде, њиве. (Колћини тамо живели, несу 
имали кућу у село).  
Писћи дол - извор, поток. Улива се у Горњокрајску реку.  
Писћи скок - водопад. На Писком долу.  
Плоча - шума, ливаде. Говедарник (кам границу). Нема стене. 
(Има две места Плоча: једна је изнад Стрмбол у Куртул, а друга 
је испод Дулину, слази се низ њу, потека на ушће Ковани дол и 
Реката).  
Повивка - превој, стена, извор, поток, пашњак. Боравиште за 
шиљежад и сеоска говеда на паши. Вода отиче у Крмовсћи дол.  
Под сушилку водата - извор. (Тамо мију очи који имају болне очи. 
Лековна вода одма изнад Топлик, уз Рекуту над село).  
Поди крс/Поткрс - део села. (Од цркву низводно према Средорек).  
Поди чука (у село) - део села у Долњем крају.  
Покревеничка падина - узвишење, извор, пашњак, ливаде. Појате. 
(Там све мазнина).  
Пољана - њиве. (Њиве све до Мали дол).  
Попов говедарник (у Попову ливаду) - шума, пашњак. Заветрина 
за боравак сеоских говеда и коња на летњој испаши.  
Попов дол - поток. Притока Кованог дола.  
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Попова ливада - пашњак, ливаде. Суват. Говедарник. (Тријес 
четврту или тријес пету годину била преко двеста селска говеда 
на Попову ливаду. И наиде страшан облак од Миџор. И кад 
стигне до њи, потисне и. А она се саберу у куп и крену низбрдо, 
не видела куде иду. Скоро сва заједно попадају у Јаворску реку и 
зађину. Миодраг Дадић, 1937).  
Попово пладниште (испод Три кладенци испод Миџор) - пашњак, 
ливаде.  
Портица - шума. Пролаз кроз шуму.  
Посадивац - ливаде.  
Преграда - било, извор, пашњак, ливаде. Велики суват. (Гађин 
сават: там Гађини држу млого место и там је у Гађино селсћи 
говедарник).  
Прека валуга - увала, њиве.  
Преладња - превој, ливаде.  
Преслап - седло, ливаде 
Пригоре - ливаде, њиве. (Уз Рећитску гору, повише њиве).  
Провираљћа - стена. Пролаз кроз стену.  
Прчевица (Зс, ТД) - камењар, шума. Честар.  
Пупин вртоп - увала, ливаде.  
Пупини кладенци/Пупени кладенци - извор. Више извора.  
Равна - њиве, ливаде, шума.(Од Селиште лево изнад Брег). 
Равништа - њиве. (Студена црвена смолница, слабе њиве, лоше 
раџају. Там копамо земљу за црепње и за мазање куће).  
Равниште (над Селиште у село) - ливаде. Има више места са тим 
именом.  
Радин камик (испод Дл́го било, Вирьц) - стена.  
Радослава падина - голет, камењар, шума. (Лискаиво, каменито, 
ниска шума).  
Раздолје/Раздоље - извор. Место где се вода са више извора и 
потока слива у један поток. (Вода дооди од Црнити венци, млого 
извори испод сам Миџор и Калуџерска река се ствара).  
Раздолсћи дол - поток. (Иде од Трикладенца).  
Раздолсћи кладенци (у Раздолје) - извор. Више извора.  
Рајћин веньц- венац стена.  
Ранчин дол - поток. (Испод Јегьнсћи венци у Дубраву, а слази у 
Топлодолску реку).  
Ранчин камик - стена.  
Ранчина ливада - ливаде.  
Ранчино лице - шума, пашњак. Пропланци у шуми.  
Рашино лешје - шума.  
Рашушје - стена, камењар, шума. Појате.  
Река - шума, њиве.  
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Репељ - камењар, шума, њиве. (Има голема шума, а има и ситна 
шума, и има доста место гол камик. Дојде према Рећитску гору). 
Репушак - извор, поток, шума, пашњак. Више извора. (Раздолци, 
кладенци, уливу се у Стадьчћи дол. Там расте трава репушина и 
расте млого цремуж).  
Рећитска гора/Рећицка гора - извор, шума, ливаде. Велики потес. 
Много извора. (Шума букова, нешто јасен, малко јавор).  
Рећитска река - река. (Дотича из Рећитску гору, па сас воду из 
Бьз се саставља на Селиште и гради Затрапњу реку).  
Ржиште/Ржишта - њиве, баште. (Там Марко имаше трвоњ).  
Ристин вир (у село, у Рекуту) - вир. Купалиште у Топлодолској 
реци, до Ристине куће.  
Ровине - вододерина, камењар, шума. (Вода сносила земљу, 
опрала).  
Росуља/Росуље - шума, њиве. Појате.  
Рудица - пашњак. Посно земљиште са слабим и ниским травним 
покривачем.  
Рункуљ - удолина, извор, ливаде, њиве. Више извора.  
Сават - пашњак, ливаде. (Од Црновршку меџу па уз границу све 
до Вражу главу).  
Савков мос - поток, њиве. Мост. Појате. (Њиве су биле, добро су 
раџале).  
Савкова река - поток. (Савкова река и Стрмна река спајају се код 
Селиште и сачињаву Задитрапњу реку). 
Салачћи слог/Салачћи слаг - њиве, шума.  
Светена вода до Савков мос - извор. Лековита вода.  
Свинска потека - стаза. Иде од школе преко моста на 
Задитрапњој реци и окреће се улево.  
Свотска падина - падина, шума. Честар.  
Свотсћи камик/Свьцћи камик - стена. Узвишење изнад 
Горњокрајске реке. (Неје бьш одсечно, а дојде високо. Имало там 
трава рескава, Зарија Мандарсћи ју знал куде расте).  
Селиште (у село) - међуречје, баште. Оброк Св. Ћирик. Појате. 
Део села. (Од село па до касерине све је Селиште, само градине).  
Селиште у Затрапњу реку - њиве, ливаде. Појате фамилије 
Митћини. (Реката га дели).  
Сланата бара/ Сланиште/Сланиште - млака и локва слане воде, 
шума, ливаде. Расте дрен. (Кад почне суша, водата се смали и 
камањети у баруту побелеју од сол. Там воле да пију воду срне, 
али и друга дивљач).  
Слива (према Женсћи вьр) - ливаде, њиве, воћњаци.  
Смољанска падина - извор. Више извора.  
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Смољансћи дол/Смаљансћи дол/Смељансћи дол - камењар, поток, 
шума, пашњак. Честар. Пропланци у шуми. (Извира испод 
Белансћи камик а улива се у Горњокрајску реку).  
Смољансћи рт/ Смиљансћи рт/Смељансћи рт - коса, камењар, 
шума, пашњак, њива. (Равно и льсно место, мож се спуштају 
хеликоптери).  
Смрдансћи кладенци/ Смрдансћи кладенац - извор. Више извора.  
Соколовац - коса, ливада, пашњак. (Караула там била).  
Спасова вунија - превој, нагнута увала, извор, поток, пашњак, 
ливаде. Суват. Протиче Чунгуљсћи дол. (Там млого расту 
боровнице).  
Средњи пут - камењар. Пут за Удицу (код Цвькљини).  
Средорек - међуречје, баште. Воденица. На месту спајања 
Горњокрајске реке и Затрапње реке. (Одма испод Цвькљини).  
Средорчина/Средортчина/Средортина - извор, њиве, шума. 
Више извора од којих настаје Мали дол. (Од Заједницу нагоре).  
Срнеча вунија - превој, шума, пашњак. Тамо бораве и пролазе 
срне. (По Јегьн курјаци. И там је Срнеча вунија, скривено место, 
па се там крију срне и зајеци). 
Стадьчћи дол/Стьдьчћи дол/Стьжьчћи дол - камењар, поток, 
ливаде, њиве, појате. (Стьжьчћи дол се ствара од неколко 
помалечћи долове: Мали смаљансћи дол, Златков дол, Куманов 
дол и Лећисћи дол, и улива се у Горњокрајску реку. Само и Стадьчћи 
дол и у Милину падину има сиви камење, па смо отуде довозили 
камење и за цркву и за школу ).  
Стаменова ливада - шума, ливаде. (Висока гора там расте).  
Станимиров рт - коса, њиве.  
Станица (у Срнечу вунију) - стена. Видиковац (Од туј стену се 
види цела Дубрава).  
Станковича мртвин - шума. (Од Пискулку нагоре).  
Станковича њива - њиве. 
Станковичево - шума, ливада. (Све се косило).  
Станковичи брод - њиве. Појате. Газ. Прелаз преко реке и два 
моста.  
Станулов дол (у Дубраву) - поток, шума, њиве. Улива се у 
Дубравсћи дол. Појате. Име према фамилији Станулови 
(Качеманови).  
Станци - стена, њиве. (Там има лисће, стене). Појате. (Зими се 
там зимувало, а лети стока иде кам границу). Караула.  
Стилов рт в. Стоилов рт. 
Стоилов дол/Стилов дол - поток, шума, ливаде.  
Стоилов рт - коса, извор, пашњак, ливаде. Више извора. 
(Ђоргово имање. Једанпут смо там косили тријес и шес косача).  
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Стоилове лисће - стена.  
Стојин вир - вир у реци. У Горњокрајској реци, око 50 м испод 
Врле скале, тамо где се улива Ковани дол. Стоја се утопио.  
Стол - зараван, извор, шума, ливаде, њиве. Више извора. (Равно, 
льснина).  
Столеиница/Столеница/ Столиница - поток, пашњак. (Тија два 
дола слазе из Лећију. Топлодолци држу по мртвинуту. Вадили су 
плоче за кровове).  
Стрмбул/Стрмбол (до Куртул) - пашњак, ливаде.  
Стрмна река - поток. Стрмна река настаје од вода са извора у 
Прегради, Рећиској гори, Влатковим ливадама, Јотином гараку, 
са Павловог кладенца испод Бабиног зуба и са Кладенца у Вьрљиљаку. 
Она се спаја са Калуџерском реком у Селишту и са њом гради 
Долњокрајску реку. (Вода из Калуџерска врела и Жарков дол 
састављају се на Савков мос и сачињавају Стрмну реку).  
Стрмољсћи дол/Стрмовсћи дол/Стрмосћи дол - поток.  
Студеньц - извор, њиве. Извор хладне воде. Појате. 
Студеньц испод Шумје -  
Студеньчка река/Студеничка река/Студеньчкарска река - поток. 
Са Јаворском реком гради Горњокрајску реку. (У Студеньчку 
реку пестрвће има, а у Јаворску реку, она је потопла, кркушће. 
Пестрвћете се потешко ватају).  
Студеньчко камење - клизиште. (Свлачиште уз Студеньчку 
реку).  
Студенсћи дол - поток.  
Суви рт/Суи  рт -  коса, шума, пашњак, ливаде.  
Тавальчћи дол (испод село) - поток. Повремено пресушује. (Голо 
место, па опасна бујица дооди).  
Таскова њива (изнад Долич) - њива. (Као заскачаљћа на веньц).  
Тасћина падина - њиве.  
Ташкова њива - њиве.  
Товарница - камењар, шума, пашњак. Стрмо земљиште и честар 
са много леске, али и шипка, глога, чибуковине. Појате 
(зимовник).  
Тодоров рт - коса, пашњак, шума. Храст.  
Топила - баште. Мочило за конопљу. (У село, испод цркву).  
Топлик на Лиску (у село) в. Шушилка вода.  
Топличиште - удолина, поток, шума, пашњак. Говедарник. 
(Пашњак, а около шума. Заветно и топло место у Јаворску реку. 
Там се састављу Штављачћи и Чунгуљсћи дол. И там је 
говедарник за селска говеда и коњи. Прво там излезне стоката 
упролет, а после иде горе).  
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Топлодолска река - река. Горњокрајске река, која долази са леве 
стране, из правца Вражје главе и Белана, и Затрапња река, која 
долази са десне стране, из правца Тупанара и Бабиног зуба спајају 
се испод самог Топлог Дола и граде Топлодолску реку, у коју се 
уливају Паунков дол, Тьвличћи дол, Манастирсћи дол, Црновршћи 
дол, Барсћи дол, Дубравсћи дол и Засковачка река. Она се код 
Мртвачког моста спаја са Височицом и од њих настаје Темштица.  
Тошин камик (изнад Војну) - зараван, шума, ливаде, њиве. (Там су 
њиве лебородне). Појате. Оброк Света Богородица, Велика 
Госпоина.  
Тошкова њива - њиве.  
Трап (у село) - коса, пашњак. (Школа је на Трап). 
Трапушка (у село) - део села (коди Лукићи и Кондинци, а нагор се 
наставља Врбица). Оброк Власовдан.  
Три кладенци изнад Попову ливаду - извор. Три извора.  
Три кладенци (у Црнете лисће испод Миџор) - извор. Више извора 
на око 2000 м. 
Три кладенци у Жарковац - извор. Више извора.  
Три кладенци/Трикладенци (у Спасову вунију) - извор. (Три-
кладенци су према Три чуће и према Копрен, отичу у Чунгуљсћи 
дол, и има и на три места, две су у топлодолско а једно у 
доћинско).  
Три чуће - планински врх (3), стена, пашњак.  
Трн - камењар, шума. Честар. (Голо трње).  
Трнска орница - шума. Честар (павит, граб, шипци). Има нешто 
јасена. (Чул сам од шоферити. У Трнску орницу, од водицуту, од 
шоборкуту нагоре уз пут, има блага узбрдица. Шоферити кажу 
да је това место безваздушни простор: тува им се гасе 
камијонити, или моторат промени звук те само што се не угаси. 
Божидар Станковић, 1939).  
Трнсћи луг - камењар, шума, пашњак. Честар поред реке.  
Тупанар - врх (1955), извор, пашњак, ливаде. Велики суват са 
добром пашом испод Миџора. (Има там говедарник).  
Тупени кладенац - извор. (Од њега и од Кладенац из Вељину 
орницу уватена је вода за селсћи водовод, па се тај вода 
саставља на Ћићеин камик куде је базен). 
Турла (Зс, ТД) - чука, стена,  шума, пашњак. Честар.  
Турска потека - стаза. Иде гребеном Старе планине из правца 
Књажевца ка Вражој глави и даље, и готово да се поклапа са 
државном границом. 
Тьвличћи дол/Тьвьльчћи дол - поток. Притока Топлодолске реке.  
Тьнћи рт у Задитрапњу реку - коса, шума, пашњак. Уска коса. 
Претежно букова шума, али има и храста. (Има Тьнћи рт у 
Стадьчћи дол и Тьнћи рт у Задитрапњу реку).  
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Ћерина бара - шума, њиве.  
Ћесерково крајиште (изнад Ковани дол) - камењар, шума. Честар 
трња (козјо место).  
Ћесијини венци - стена, клисура, извор. (Неприступачно, отсуде 
венци, стене, протича Липсћи дол. Најопасно место у 
Задитрапњу реку. Кладенац у Ћесијини венци, најладна вода, не 
мож се напијеш).  
Ћећеина чука - узвишење, пашњак, ливаде. (Изнад Сењак је).  
Ћешеково (у Жарковац). - камењар, шума, ливаде. Појате.  
Ћисалица - шума, ливада, њиве. Појате. (У Јаворску реку).  
Ћисаличћи дол/Ћиселичћи дол -поток. (Од Крмовсћи дол и 
Куртулсћи дол). 
Ћисини венци - венац стена, извор.  
Ћисини станци - стена. Једва проходно.  
Ћитина падина - извор, шума, њиве. (Има клизиште у малко 
место там куде је шума). Појате. Својина Ћитиних.  
Ћитка (изнад Дубраву код Долњу почеваљћу) - врх, стена, шума, 
ливада. (На сам вьр големе буће).  
Ћићеин вир (на Ћићеин камик) - купалиште. (Тамо смо се купали. 
Лиска, па се свозимо низи лискуту у водуту. Рибете на лискуту 
пладнују, излазе на сл́нце).  
Ћићеин камик/нов. Ћитен камик - стена, извор, шума. Честар. 
Извор каптиран за сеоски водовод. (Там копамо земљу за црепње 
и за мазање).  
Ћићеина чука - врх, ливаде, пашњак.  
Ћошева врела/Ћошеа врела/Ћешеа врела /Ћошево врело - извор. 
Много јаких извора. (Отуд кренул снег од Болован и затрпал на 
Тиска Ђорговога појату сас сина му Богу и сас преко сто овце).  
Удица - извор, голет, пашњак, њиве. Извире Јаворов кладенац.  
Улица - део села где се налази трафостаница. (До мосат, там је 
била стара општина, местото зовемо Улица).  
Удичка падина - извор.  
Удичка потека (оди Задитрапњи мос па десно према Удичко 
страње) - стаза.  
Удичко страње - шума, ливаде, њиве. Храстова шума. Појате.  
Удичћи мос - њиве. Мост. (Он пресича Задитрапњу реку) 
Удичћи рт - коса, пашњак. Вододелница између Затрапње реке и 
Горњокрајске реке.  
Уђино-коп - шума, њиве. Појате.  
Цвькани венци/Цвакани венци - стена. Венци стена запрљани 
изметом орлова.  
Цвькљин рт - коса, ливаде.  
Цвькљина орница - њиве.  
Циганска орница - пашњак.  
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Циганска падина - венци стена, извор, шума, пашњак.  
Цигансћи дол - поток.  
Цигансћи рт - коса, венци стена, шума.  
Цоћин присад - шума, њиве. Појате.  
Цоцине њиве - шума, њиве.  
Црвена стена - стена, шума. Вертикална и црвена стена. 
(Стената иде право увис и одсечена како сас сећиру. Тамо около 
расте само јесика).  
Црвени брег - коса, стена, голет, пашњак. (Изнад Орешак је. Там 
је лискун и ситна шума).  
Црвенокопич - падина, стена, шума. На осојној страни. (Црвен 
камик, лискун, и горун там расте).  
Црешња - њиве, воћњаци. (У Бериславицу према Заједницу).  
Црна скала - стена, извор. Црна стена.  
Црне лисће (испод Миџор) - стена, извор.  
Црни вьр - зараван, њиве. Плодне њиве. Појате.  
Црнити венци у Меџу планину/Вржоглавсћи камик (ТД, Гос) - венци 
стена.  
Црнјат веньц - стена, извор. Више извора. (Там извиру 
Калуџерска врела).  
Црновршко крајиште - шума.  
Црновршко лице - стена, шума, пашњак. Црна стена, храстова 
шума. (Од Манастирску чуку).  
Црновршћи дол - поток. Десна притока Топлодолске реке.  
Челопек/Чолопек/Чалопек - падина, извор, шума, пашњак, њиве. 
Оштра и безводна падина окренута према југу. (Има бука, али 
повише храст).  
Чивијин дол - поток. (Почиња из завојсћи Дебели дел, а завршава 
се као Барсћи дол).  
Чука - узвишење, стена. Део села. (На Чуку је црква).  
Чунгуљ - брдо, зараван, пашњак. Велико глатко брдо и дуга коса, 
део гребена Старе планине. (Селска говеда се там сама зберу и 
пладњују. И газде им измешају плеву, трице и сол, и там и крме).  
Чунгуљсћи дел - коса, пашњак. Део Чунгуља.  
Чунгуљсћи дол - поток. (Дотича од Трикладенци од Спасову 
вунију и улива се у Јаворску реку).  
Чунгуљсћи скок - водопад.  
Чутура - врло стрмо узвишење између Малог дола и Големог 
дола. (Ја му окам немој да идеш натам, че се омькнеш, а он иде 
још понатам. И омькну се, и донесоше га дома у цргу).  
Џерекар - шума, њиве. (Нема камик све до Салачћи слог).  
Џерекарска чука - чука, шума, њиве. Црна стена. (Там Жуљини 
држу).  
Џерекарско камење - камен, шума. Камење црвенкасте боје.  
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Џерекарсћи дол - поток, шума, њиве. Улива се у Долњокрајску 
реку (Прво је Коларсћи дол, па Џерекарсћи дол, па Мали дол). 
Џурџин пажар - извор, шума, ливада, њиве. (Кроз те буће смо 
чували овце. Познаву се слогове куде су некада биле њиве).  
Шиљав камик (у Бабинско страње) - стена. Висока и шиљаста 
стена.  
Широка падина - пашњак, ливаде. Говедарник.  
Широка падина (под село) - падина, извор, шума, њиве, воћњаци. 
Више извора. Расте буква. Оброк Светој Богородици. (Када се од 
темачку страну улази у село, прво је Широка падина, па Брлог, 
па Качеманови, па Добривојина кућа, па Ђорђини).  
Широко лице испод Веџу - пашњак.  
Широко лице испод Дурманицу - пашњак, ливада. Суват. (Коси 
се). 
Широћи пут - извор, шума, њиве. Пролази пут за Пејанов рт.  
Шопка/Шоборка - поток. Део потока се слива са велике висине и 
јако жубори, шобори.  
Шопушко лице - присоје, шума. (Има висока храстова шума, а 
има и ситна шума).  
Шопушћи дол/Шопошћи дол - извор, поток. (У Шопушћи дол 
дотича вода од Пупини кладенци, од Кладенци из Удичку падину, 
од Кладенац у Липицу, од Кладенац у Шопушћи дол, од Кладенци 
у Шушину падину, од Кладенац у Зелену орницу, од Кладенац код 
ваљавицу, од Кладенац у Видичеву падину, од Кладенац у Криву и 
од Кладенци у Ненчина врела, а он се улива од леву страну у 
Долњокрајску реку. Миодраг Дадић, 1937). 
Штављак - извор, поток. Име према штављак, трави киселац, 
која успева.  
Штављачћи дол - извор, поток. Више извора. Говедарник. (Вода 
на Штављачћи дол млого одговара за говеда и тамо пију воду 
селска говеда из говедарникат, а дооде и говеда из говедарник из 
Попову ливаду). Настаје од вода са Кладенца мали бобојак и са 
Кладенца Штављак, а улива се у Јаворску реку.  
Шугљин дол - поток. Притока Манастирског дола.  
Шуљћеница - извор. Више извора. Појате.  
Шумје - шума, њиве. Само храстова шума. Појате.  
Шушилка (вода)/арх. Сушилка - стена, извор. Извор млаке воде на 
стени поред пута. (Слабо тече, понекад има само у коритото. А 
изнад водуту четри до пет метра голема стена). Код Горњег 
моста на Горњокрајској реци. (С туј воду си лечимо очи, мијемо 
се и зовемо у Шушилка вода или Топлик на Лиску).  
Шушин рт - коса, шума, ливада. Расте храст. (У Задитрапњу реку 
повише расте храст, а у Горњокрајску реку бука).  
Шушин скок - водопад. У Шопушком долу, висок око 10-15 м.  
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Шушина падина - извор, шума, пашњак. Више извора. Честар.  
Шушина парчетија - шума, њиве. (Ситне њиве, а шума обрасла 
отсуде).  
Казивачи: 1. Трајко Николић, 1936. 2. Миодраг Дадић, 1937. 3. 
Рајна Станковић, 1938. 4. Божидар Станковић, 1939.   
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