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ТОПОНИМИЈА СЕЛА УГЉАРА КОД ПРИШТИНЕ1

Предмет нашег истраживања у овом раду јесте микротопонимија села Угљара које се на-
лази у подножју Ветерника у околини Приштине. Грађа је забележена у разговору са старијим 
становницима села, типичним представницима овог говора и добрим познаваоцима села и њего-
ве околине. Урађена је семантичка и структурна анализа забележених назива. Извршена је кла-
сификација микротопонима. Уз рад је приложен и речник микротопонима. Одреднице у речнику 
су дефинисане и акценатски обрађене.   

кључне речи. микротопонимија, хидронимија, Угљаре, семантика, структура, класифика-
ција, речник топонима.

Угљаре је све до недавно, до 2005. године, било чисто српско село.� Насеље је 
подигнуто на равници, два километра јужно од косовопољске железничке станице и 
три до четири километра југоисточно од Приштине.

Село је збијеног типа�. Данас је то практично приградско насеље које је убрзаном 
изградњом кућа недавно придошлих Шиптара већ спојено са Ливадским насељем и 
Бресјанским пољем, градским насељима која припадају косовопољској општини. Неће 
проћи много времена када ће се и северни делови села спојити са приштинским градс-
ким насељима Купусиштем и Дарданијом.�	

� Истраживање је урађено у оквиру научног пројекта „Истраживања српског језика на 
Косову и Метохији“ 15702, који се реализује уз потпуно финансирање Министарства за науку и 
технолошки развој Републике Србије.

� После НАТО агресије на нашу земљу 1999. године, нарочито после потписивања 
Кумановског споразума, неколике породице иселиле су се на подручје централне Србије, а од 2005. 
године Угљарчани су почели прво да продају имања а у последње време и породичне куће.

� Куће су удаљене једна од друге од десет до педесет метара.
� Моји најстарији информатори говоре да су Угљарчани све до уочи Другог светског рата 

имали своје повртњаке и њиве на простору Купусишта и Дарданије у Приштини.
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Већина сеоских кућа изграђена је на десној обали реке Приштевке, десне притоке 
Ситнице, дуж магистралног пута Приштина – Пећ, јужно од магистрале.

У селу данас живи знатно више становника у односу на предратну 1999. годину.5

Према подацима из нашег материјала, до којих смо дошли детаљним и систе-
матским записивањем ономастичке грађе, у селу живи 350 српских домаћинстава и 
појединаца православне вере и пет кућа Цигана муслиманске вероисповести.� Даклe, 
у селу живи око 1500 становника које има у власништву нешто више од 640 хектара 
обрадиве земље.7

Село је подељено на две махале: на Горњу малу и Дојњу малу, а у новије време 
неколико десетина кућа изграђено је и на левој долинској страни Приштевке и прости-
ру се све до обронака брда Ветерник.�

Угљаре на два неједнака дела дели река Приштевка која извире испод огранака 
Голака у атару села Граштица. Даље тече покрај села Лукара, затим кроз Приштину 
и ту се на крају приштинске Старе чаршије, недалеко од места на ком се сада на-
лази зграда Народног позоришта, спаја са Велушком реком и одатле добијају име 
Приштевачка река или Приштевка (Нушић 1986, 26). Приштевка тече даље кроз 
Угљаре и Брејсе и улива у Ситницу недалеко од Кузмина.

Испитивано насеље је село које са налази на самом крају, друге, централне зоне, 
на њеној северозападној граници, према Барјактаревићевој подели говора косовског 
дијалекатског типа (Барјактаревић 1977, 135). 

Село се, дакле, налази у средишњем делу средњовековне жупе која је названа, по 
главној речици која кроз њу протиче, Ситницом.9

Прве помене села под данашњим именом налазимо у документима сачуваним у 
Дубровачком архиву из 1426. године у којима се говори о путовању дубровачких трго-
ваца од Новог Брда преко Јањева за Приштину који су нападнути у месту In locus dictus 
Uliare које се помиње као село у суседству Добрева (Задужбине 1987, 537). У селу зва-
ном Uliare Дубровчани су били опљачкани (Јиричек – Радоњић 1923, 98).�0

5 Неколике десетине српских породица и појединаца доселило се у Угљаре, због посла, али 
и због веће безбедности. Подигнута су и два колективна центра Берген и контејнери.

� У литератури има података да у Угљару има и српских Цигана. Међутим, иако смо се 
распитивали о томе, до потврде таквих података нисмо дошли.  

7 Према подацима, С. Стаменковића, Географска енциклопедија - насеља Србије, Београд 
2002, Угљаре има 1107 становника, стр. 227.

� У литератури се помиње и Северна мала. Такав ојконим није забележен на терену.
9 У писаним споменицима садашње име ове области Косово јавља се тек после Косовске 

битке. До Косовске битке то је област Ситница која припада Рашкој епископији. Том облашћу 
управљао је један од синова неке госпође Данице (Урошевић 1990,  2).

�0 Угљарe у општини лапљеселској помиње се у Девичком катaстигу из 1763. године. Имеe у општини лапљеселској помиње се у Девичком катaстигу из 1763. године. Име 
села забележено је у сингуларној форми Угљаре и у облику плурала Угљари. Уз ову одредницу 
стоји објашњење да се ради о селу у општини лапљеселској, да припада срезу грачаничком. 
Глиша у даљем тексту наводи да постоје истоимена села још и у срезу лапском и у срезу 
митровачком. Угљаре, село код Приштине, поменуто је у катастигу више пута. Први пут се 
помиње 1763. године, а поменута су и села са којима се Угљаре граничи. Најчешће се помиње 
село Брејсе/Бресје, село на Косову у општини лапљеселској у срезу грачаничком, село Преаце/
Преоци помиње се 1765–1766. године, село у општини лапљеселској Чаглавица записано 1765. 
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Село је 1924. године припадало лапљеселској општини и било четврто по вели-
чини, по броју кућа, и треће према броју становника у читавом срезу. Угљаре је тада 
имало 45 кућа и 312 становника.��

Данашњи најстарији становници Угљара су досељеници из околних брдских 
села, затим из Бихора, Ибарског Колашина, Северне Метохије, Црне Горе и из других 
места Старе Србије.��

Становници села сматрају да је село добило име по томе што лежи на великим 
наслагама угља који се налази на метар-два испод површине земље. Међутим, има 
мишљења да је село име добило по пчеларима Улијари/Улијаре. Улијари су људи који 
производе или продају уље – мед. (?)(уљаник=пчелињак, Л.Д.) Тако су се звале и занат-
лије, ковачи који су удружени производили разне ковачке производе.��

Село је обновљено половином XVIII века и било је читлук приштинских ага и 
бегова. Осим три куће Денића, Столића и Недељковића који су имали и нешто своје, 
купљене земље, сви остали становници Угљара обрађивали су агинску земљу (Микић 
1988,140–141).

На подручју села Угљара постоје два гробља. Једно се налази у центру села и 
у њему се сахрањују староседеоци и ранији, предратни досељеници (досељени пре 
1999. године), и друго, Ново гробље на Ветернику формирано и ограђено 2003. године. 
На њему је изграђена једна капелица и ту се сахрањују само избеглице и придошлице 
досељене после последњег рата 1999. године.��

На старом сеоском гробљу постојало је црквиште које су данашњи становници 
села затекли када су обнављали напуштено село.

Занимљиво је да скоро сва околна села имају своје сеоске славе. На пример, су-
седно Бресје слави Свету Катарину, а Угљаре нема своје литије. Већина становника 
Угљара не зна којем свецу или празнику је посвећена њихова црквица која се налази 
на старом сеоском гробљу. Неки говоре да су на данашњем црквишту били темељи у 

(Елезовић 1935, 428). Поменути су и бројни манастирски дародавци родом из Угљара: Адам из 
Угљара записан у катастигу 1763. године, дародавац девички 1765. године је и неки Дмитар, у 
катастигу је једном уписан и етник Угљарац уз мушко лично име Дмитар који је тада живео у 
Приштини, али је бесумње био родом из Угљара и манастиру је дао новчани прилог. Године 1789.  
помиње се неки христа из села Добри Дуб, а 1763. године Станоико из Бреиса писа манастиру 
шиник јечма; затим 1765. године неки Стамен из Црвене водице поклања манастиру шиник 
пшенице; приложник манастира девичког 1765. године је Станимир из Лапљег Села који је тада 
приложио једно шиљежe. Међу дародавцима помиње се и једна жена, Нина из Гуштерице, која 
манастиру поклања 1763. године шиник јечма (Елезовић 1932, 59, 121–127, 462; 1935, 379).

�� Лапљеселској општини припадала су следећа села: Бресје, Враголија, Горње и Доње 
Добрево, Лапље Село, Мали Белаћевац, Преоце и Чаглавица (Речник 1925, 150).

�� Најстарији родови, оснивачи села су: Ракићи, Шопци, Шавеле и Дробњаци, досељени 
крајем XVIII и на почетку XIX века.XVIII и на почетку XIX века.

�� У непосредној близини Угљара постоје неколика села чији је данашњи назив мотивисан 
делатношћу којом су се њихови становници бавили у средњем веку: Кузмин, Лукаре, Златаре, 
Брњица, Преоце; У Захаћу, селу на реци Бистрици код Пећи, постојало је селиште Улијаром, 
село светогорских пчелара. (Пешикан 1981, 48-59); (Задужбине 1987, 537); (Skok 1973).Skok 1973). 

�� Капелу на Новом гробљу и црквицу на Старом гробљу пројектовао је и изградио сада већ 
покојни  грађевински инжењер Мишо Уљаревић 2003. године.
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турско време порушене цркве посвећене Светом Стефану, други Светом Николи а неки 
тврде да је некадашња црква била посвећена Светој недељи.	�5	

Становници Угљара до педесетих, шездесетих година прошлог века бавили су 
се скоро искључиво ратарством и сточарством. Једно од главних занимања била им је 
производња поврћа и неких ратарских култура. Све што би произвели могли су лако 
продати на пијацама оближњег Косова Поља и Приштине.

Касније, међутим, долази до нагле индустријализације и урбанизације Косова 
Поља и Приштине што је пружило шансу многим становницима Угљара за запошља-
вање у државној служби и у приватном сектору (отварање услужних угоститељских, 
трговинских и других занатских радњи).

Угљаре се граничи са запада и северозапада градовима Косово Поље и Приштина, 
са севера са Чаглавицом, са истока Преоцем и Добревом и са југа са Бресјем.

Претходних година почели смо да бележимо грађу за Српски дијалектолошки 
атлас па је истовремено урађен и ономастички попис Угљара и суседних села Бресје и 
Кузмин.

Изненађује чињеница да смо у овом релативно малом равничарском селу забеле-
жили око стотину и педесет микротопонима.

Саставни део рада чини речник микротопонима забележених на терену или пре-
узетих из катастарских докумената. ��	

Међу регистровиним микротопонимима имамо бројне примере имена локалитета 
који се јављају у више облика. Најчешће су то варијације гласовног и морфолошког 
карактера (Ћупић 2009:342). 

Бројни су називи у којима бележимо гласовне алтерације типа: редукција вокала, 
губљење консонаната, супституција консонаната, померена артикулација африката ч, 
џ, ћ, ђ, сонаната л, љ, н, њ, померена артикулација вокала е, о, метатеза, обезвучење 
звучних сугласника на крају речи: Aмши @рово/Емширово, Бран´е@ш/Бран´е@ж, Бранеш,	
Гра@ориште, Дуо@јн΄а/Дуо@јна ма@ла, Дубо@ке/Дÿбоке, Е@родром, Ја@гн´ила, Ја@пч`е, Срен´ива@, 
Код звие@ч΄ке, Код муо@с, Ла @зс, На бре @с, Коса @нч´ич´и, Куд ба @зена, Лапјасе@вско, Пре @јач΄ки 
пу @т, Ла @тковица, Ра @бинице, Саомо@јлово, Сома @јлово, Сл´и @вч´е, Под Сту @бал, Сту @бал/Сту@
бол, Сту@болка, Троше@вине, Ч΄оглова@ч΄ки пу @т.

Регистроване су и бројне варијације морфолошког карактера. Неки називи, на 
пример, забележени су и у сингуларној и у плуралској форми: Бо@рково/Бо @ркове, Кла@
данац/Кла@денци, Коса@нч´е/Коса@нч´ич´и, Трше@вине/Трше@вина, Цркве @но/Цркве @не, Кот 
коте@јнере, Код ново гробл`е, Код муо@с, Код Ци @гане, Код Шо@пце, Ја @пч`е.

Забележене микроназиве Угљара с обзиром на њихову семантику и структуру 
сврстали смо у две групе. У прву групу микротопониме апелативског порекла, у дру-
гу групу микротопониме антропонимског порекла. Забележени називи су даље кла-

�5 Црква је према казивањима Момчила Галића, члана Црквеног одбора, посвећена светој 
Недељи. Атанасије Урошевић наводи податак да у више чисто српских села постоје црквишта 
за која сељаци не знају како се зову па их просто називају именом Света недеља. Тако се да-
нас називају црквишта у Андровцу, Кузмину, Крушевцу, Угљару, Радеву, Прилужју, Сливовици, 
Гојбуљи и тако даље,  (Урошевић, Косово 1990,  34).

�� Микротопоними преузети из катастарских карата који нису потврђени на терену у реч-
нику су написани курзивом.
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сификовани на микроназиве настале од других топонима, микротопониме фитоним-
ског и зоонимског порекла, а у посебну групу издвојени су називи којима се именују 
текуће и стајаће воде на подручју сеоског атара (извори, баре, реке, потоци).

Међу називима апелативног порекла и називима насталих од других топони-
ма преовладавају једночлани и двочлани микроназиви. Једночлани називи су про-
сте лексеме и деривеме настале суфиксима: -ло, -ч`е, -ица, -ница, -иште: Ваолога, 
Ветерник/Ветарник, Граориште Јагн´ила, Јапч`е, Куке, Лазс, Лугове, Меџ`е, Паповч´ане 
Пландиште, Прекич´е, Ракиће, Село Сл´ивч´е, Смуоница/Смуонице, Стрел´иште,	
Угл΄аре, Тршевине/Тршевина, Трошевине. 

Двочлани микротопоними су по структури различитог начина постања: Вел΄ике 
н΄иве, Гуорн´а мала, Дуојн΄а/Дуојна мала, Дуојн΄е/Дуојне л΄иваде, Дубоке/Дÿбоке рови-
не, Доње ливаде, Дуојн´е л´иваде, Дојн´е смуонице, Код гробл´е Код звиеч΄ке Код муос, 
На прекиче, Ново гробл΄е, Пл´итке ровине, Пот село, Сред њива, Стари пут, У воће, 
У л´иваде.

Угљаре је село које је према казивањима старијих мештана некада имало веома 
простране пашњаке настале крчењем шуме и ситног растиња, а у долини Приштевке 
узгајане су разне сорте воћа. Разумљиво је да међу микротопонимима забележеним 
у атару Угљара има и назива фитонимског порекла: Брестови, Граориште, Јагн´ила, 
Јапч`е, Лугове, Сл´ивч´е, Џ´анарка/Џ΄онарка, Шл`ивч`е; Вел´ика крушка, Испод луго-
ве, Крива врба, На брес, Саткрушка, У воће.

Становници Угљара и суседних села од вајкада су живели од ратаарства и сто-
чарства, али у нашој грађи бележимо само два микротопонима зоонимског порекла: 
Јагн`ила и Говедарски/Говецки пут.

Наведени микротопоними су по структури једночлани и двочлани називи, међу-
тим, забележили смо и четири вишечлана топонима: Воденица у Међе, Код избегл`ич`ке 
куће, Код ново гробл`е, Код три моста. У поменутим микротопонимима имамо нестан-
дардну употребу падежних облика. Употребљен је општи падеж у служби локатива и 
генитива.

Двочлани називи по структури су најчешће конструкције: придев+апелатив: 
Крива врба, Ново гробл`е, Пл`итке ровине, Вел`ика крушка, Вел`ике н`иве, Говецки 
пут, Дубоке ровине, Стари пут; конструкције антропоним+апелатив: Живкова њива, 
Китина воданица, Китине раките, Стојкова воденица: етноним+апелатив: Бошн`ач`ка 
н`ива, Ч`еркеско гробл`е, Шопска мала; предлог +апелатив: Иза куће, Иза плота, Испод 
лугове, Код гробл´е, Код звиеч΄ке, Код муос, Куд базена, На брес, На прекиче, Подбрдо 
Пот село, У л´иваде; предлог+етноним: Код Цигане, Код Шопце. 

У двочлане микротопониме убрајамо и називе типа: Борково, Бурмазово, 
Кецманово, Сомајлово Црквено/Црквене, Чаглавачко, Ч΄ковранско, Ч´огловач´ке/
Ч´егловач´ке, Шабанова, Шерифова у којима је дошло до елизије апелатива који обич-
но чини неки географски или ратарски термин типа: њива, брег, бара, пут, имање, ро-
вина, ливада и слично.

У посебну групу издвојили смо хидрониме којима се именују стајаће и текуће воде 
и простор који се налази непосредно око њих. Средином села протиче река Приштевка 
коју Угљарчани зову још и Велуша/Валуша/Валушка река и Стубаолка. Неколики хид-
роними употребљавају се за именовање неких места у самом речном току или у ње-
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говој непосредној близини: Мал`и вир, Вел`ики вир, Кокино вирч`е, Под Стубал, Под 
вир, Џ`енабетово вирч`е. Река Приштевка је раније мењала свој ток о чему сведоче 
хидроними типа: Стара река, У Старареке. Бележимо и називе за изворе: Кладанац/
Кладанци, Поило, Живков бунар. Укупно је регистровано двадесетак хидронима.

Микротопонимију села Угљара чине и бројни микроназиви страног порекла, углав-
ном настали под утицајем турског и арбанашког језика: Aмширово/Емширово, Бегове 
л΄иваде, Берген, Бернардово/Бернатово, Бостаниште, Бошњач`ка, Бурмазово, Еминове 
л΄иваде, Еродром, Мераје, Муртино/Муртине, Џ´анарка/Џ΄онарка, Џ´енабетово вирч´е, 
Шабанова, Шерифова.

На крју, може се констатовати да се микротопонимија Угљара не разликује бит-
није од микротопонимије других села која се налазе у околини Приштине. 

Aмши @рово, в. Емширово.
Бе @гове л΄ива @де, њиве и ливаде код северно од Старе реке.
Бе @рген, избегличко насеље подигнуто у подножју Ветерника 2002. године.
Берна @рдово/Берна@тово, њиве, обрадиво земљиште преко реке.
Бо @рково/Бо @ркове, њиве се налазе поред канала на сеоској међи према Чаглавици. 

њихов је власник био неки Борко Шекуларац.
Боста @ниште, њиве поред Старе реке.
Бошња @ч`ка, њива
Бран´е@ш/Бран´е@ж, потез на Ветернику, према Чаглавици, на ком је до скоро било 

великих храстова, сада је то обрадиво земљиште.
Бранеш, в. Бран´е@ш/Бран´е@ж.
Брејса@нско, њиве и ливаде на крају села и у атару суседног села Бресја.
Брејса@нски/Бреса@нски пу @т, локални пут Бресје -Угљаре - Косово Поље.
Бре @стови, ливаде у потезу Дојн´е л´иваде између села Бресја и Угљара. Ту је било 

некада на стотине брестова, али су посечени, остало их је неколико.
Бурма@зово, њиве купљене од неког Арнаутина Бурмаза.
Ваоло @га, увала на пољани на којој се налазило корито реке Приштевке.
Валу@ша, старо име реке Приштевке.
Ве@л´ика кру @шка, њива у потезу Јагн´ила.
Вел΄ике н΄иве, њиве на крају сеоског атара код предионице.
Ве@л´ики ви @р, вир на Ситници код кузминске утрине. На том месту су некада била 

мочила Угљарчана.
Ве@терник/Ве@тарник, узвишење које се простире правцем Чаглавица – Добрево на 

ком се налази највећи део угљарачких и чаглавачких ораница.
Водени @ца у Ме@ђе, њиве на потезу Међе између Косова Поља и Угљара поред ису-

шеног старог корита Реке Приштевке.
Говедарски пут, земљиште северно од школе.
Гове @цки пу@т, сеоски тракторски пут који се налази северно од села и источно 

од фабрика Јумко и Амортизери. Ненасипан али утабан и служи углавном за превоз 
летине.

Гуо@рн´а ма@ла, део села у ком претежно живе Шопци. 
Гра@ориште, њива на потезу Подвир.
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Дẹ@кина, њива код предионице.
Дуо@јн΄а/Дуо@јна ма@ла, део села у ком претежно живе Ракићи.
Дуо@јн΄е/Дуо@јне л΄ива@де, ливаде и пашњаци поред реке у Доњој мали.
Дубо@ке/Дÿбоке ро@вине, долина на јужној страни Ветрника. њиве на узвишењу 

према селу Добреву.
Дубре@вач΄ки Ве@терник, део Ветерника на међи села Угљара и Горњег Добрева.
Душа@нова водени @ца, место на ком се налазила Бојковића воденица. 
Д уо@јн´а ма@ла, део села у ком претежно живе Ракићи.
Доње ливаде, в. Д уо@јн´е л´ива@де.
Дуо@јн´е л´ива@де, потез југоисточно од села, на равници према Бресју, у ком се 

налазе ливаде и пашњаци.
До @јн´е смуо@нице, њиве на падинама Ветерника између Угљара и Чаглавице које 

пресеца један крак канала за наводњавање система Ибар-Лепенац.
Еми@нове л΄ива @де, ливаде које су некада припадале једном од приштинских бегова 

који су имали своје читлуке у Угљару.�7

Емши@рово, њиве око Говецког пута; Амширово.
Е@родром, равно земљиште, ливаде и њиве код Предионице.
Жа@рково, њива на Ветернику.
Жи @вков буна @р, земљиште на ком се налазио сеоски бунар.
Жи @вкова њи @ва, њива која је некада била власништво Живка Станисављевића до-

бијена заменом за другу парцелу. Живку је на тој њиви изгорело дете у колевци. На том 
месту Живко је касније ископао бунар са којег се цело село снабдевало водом.

Иза ку@ће, њиве и ливаде у близини насеља.
Иза пло @та, њиве и повртњаци.
Испод лу @гове, њиве и ливаде код Бергена.
Ја @гн´ила, некада биле њиве и ливаде а сада насеље са стамбеним и индустријским 

објектима.
Ја @пч`е, њиве у потезу Јагњило на којима су некада били воћњаци.
Каца@рова, то е ни@ва од Ка@цара ку @пена.
Ке@цманово, потез на Ветернику.
Ки @тина водени @ца, воденица на Старој реци у власништву Китића из рода 

Ракићи. 
Ки @тине раки @те, повртњаци и сеоско пландиште око врбовака поред реке.
Кла@данац, извор који се налазио на једној ливади у потезу Стубал.
Кла@денци, извори на потезу Дојн΄е л΄иваде.
Кри @ва вр@ба, устава за воденицу у близини Вучеве ливаде.
Код гро @бл´е, утрина у центру села на којој је у последње време изграђено неколи-

ко продавница, кафана и зграда за обданиште и сеоску амбуланту.
Код звие@ч΄ке, део некадашње сеоске утрине.
Код избе @гл´ич´ке ку@ће, њиве око новосаграђеног избегличког насеља Берген.

�7 Ђ. Микић, наводи податак да су чипчије Емер - бегове у Угљару били Гвозден Трајковић 
и Гаћа и Станислав Галић, Друштвене и економске прилике косовских Срба у  и почетком  века, 
Београд 1988, стр. 140.
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Код муо@с, део сеоске утрине.
Код но @во гро @бл´е, потез на Ветернику на ком је направљено ново сеоско гробље 

са капелом.
Код Сла @вине водени @це, њиве поред Старе реке на месту на ком је некада била 

воденица Крстића из рода Дробњаци. 
Код три мо @ста, део утрине око пута за Преоце на ком се на простору од седам-

осам метара налазе три моста.
Код Ци @гане, део сеоске утрине у центру села, преко пута кафане Јастреб.
Код Шо@пце, део утрине око кућа Јовића и Петровића из рода Шопци.
Ко @кино ви @рч´е, најдубљи вир на делу тока Приштевке кроз атар Угљара који се 

налази у потезу Рабенице. име доби@јо по те@јзе Го@ре Га@л´ић.
Коса@нч´е, њиве северно од села према Приштини недалеко од Приштевке.
Коса@нч´ич´и, обрадиво земљиште поред реке Приштевке. 
Кот коте@јнере, избегличко насеље направљено од контејнера за Србе протеране из 

Косова Поља после 17. марта 2004. године.
Куд ба@зена, обрадиве површине, углавном њиве, у потезу Кецманово.
Ку@ке, њиве и врбаци у долини поред реке Приштевке.
Ла @зс, њиве у бресјанском атару.
Лапасе@јач΄ки/Лапасе@јски пу@т, локални сеоски пут од Косова Поља преко Ветерника 

за Лапље Село и Грачаницу.
Лапјасе@вско, угљарачке ливаде у атару суседног Лапљег села.
Ла @тковица, угљарачке њиве у бресјанском атару поред којих сеоски пут има мно-

го кривина у облику лакта.
Лу @гове, удолина подно Ветрника, североисточно од села, обрасла у трње и ниско 

растиње. Земљиште је барљиво.
Ма @л´и ви @р, једно од угљарских мочила на сеоској реци.
Ме@џ`е, потез између косовопољског Ливадског насеља и Угљара. До недавно су 

ту биле њиве и повртњаци, а од 1999. изграђено је ново насеље у ком живе искључиво 
Албанци. 

Мера@је, њиве на Ветернику, на делу атара према Чаглавици.
Му @ртино/Му @ртине, њиве на потезу Међе.
На бре@с, њиве и ливаде.
На пре @киче, в. Прекич´е.
Ново гро @бл΄е, сеоска утрина на Ветернику десно од пута за Преоце на којој је 

подигнута капела и ограђен простор за сеоско гробље у ком се сахрањују само дошља-
ци. 

Паповч´а@не, в. Поповч´ане.
Пла @ндиште, ливаде код места на Старој реци где је некада била Славина водени-

ца.
Пл´и @тке ро @вине, потез испред Дубоких Ровина у ком се налазе искључиво лива-

де.
Подбр@до, ливаде и по нека њива у подножју Ветерника.
Подве @терник, њиве и ливаде, земља је црна, смоница.
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Подви @р, њиве, влажно, барљиво земљиште испод избегличког насеља Берген. 
Падина испод брдо.

Под Сту @бал, ливаде и њиве на потезу између Приштевке и канала Ибар-Лепенац 
на Ветернику.

По @ило, Земљиште испод брда на ком се налазе ливаде. Земља је моч´вал´и @ва.
П уоповч´а@не, њиве и по нека ливада на десној обали Приштевке, источно од фаб-

рике амортизера.
Пот се@ло, њиве, ту доле испод куће.
Пре @јач΄ки пу@т, сеоски локални пут Угљаре-Преоце који је пред рат 1999. војска 

насипала а Унмик асвалтирао 2003.
Пре @кич´е, њиве на равници, на десној обали реке Приштевке. Туда је пролазио 

стари краћи пут поред Предионице за Приштину.
Пре @оцко, њиве на међи села Преоце и Угљаре.
Преочко, в. Пре @ач´ке/Пре@јач´ке/Прееч΄ке.
Пре @ач´ке/Пре@јач´ке/Прееч΄ке, њиве на источној страни Ветерника на сеоској међи 

према селу Преоцу.
Приште @вка, река, десна притока Ситнице. Извире на Грмији и у свом горњем делу 

тока зове се и Велуша односно Велушка река.
Приште @вач´ке, њиве и повртњаци поред реке Приштевке.
Ра@бинице, сада њиве, а некада су ту биле бегове ливаде. Налазе се на путу према 

потезу Стубал и Бурмазово.
Раки@ће, в. Д уојн´а мала.
Робеница, в. Рабенице.
Саомо@јлово, њива купљена од неког Самоила. Ни најстарији информатори не знају 

ко је био тај Самоило.
Са@ткрушка, њива на којој се некада налазила велика стара крушка. 
Сла@вина водени @ца, воденица на горњем току Приштевке, у потезу Куке, која је 

припадала Крстићима из рода Дробњаци.
Село, простор око сеоског гробља.
Сла@ни по @ток, поточић са извором слане воде у близини погона фабрике Јумко. 

Извор из којег отиче поток био је толико дубок да је у њему, тврде моји информатори, 
могла да потоне крава.

Сл´и @вч´е, њивица на којој су некада биле шљиве.
Смуо@ница/Смуо@нице, њиве, југоисточно од села, поред канала за наводњавање 

система Ибар-Лепенац.
Сома@јлово, њиве у потезу Смонице.
Сред њива, в. Средн´ива@/Срен´ива.
Средн´ива@/Срен´ива@, оранице на западној страни Ветерника.
Стара Приштевка, катастарски назив за Стару реку.
Ста@ра река, потез, ливаде и њиве северно од села кроз које је некада текла река 

Приштевка.
Стараре@ке в. Стара река.
Стари пут, сеоски тракторски пут Угљаре-Приштина.
Сте@вина, њива на Ветернику.
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Сто@јкова водени @ца, воденица на старом кориту Приштевке, у потезу Међе, која је 
припадала Китићима, једном од старијих братстава рода Ракићи.

Стре@л´иште, њиве на врху Ветерника. Ту су изграђене антене и предајници за 
мобилну телефонију. За време последњег рата на том месту се налазила осматрачница 
српске војске.

Сту@бал/Сту@бол, извор и земљиште на заравни у подножју Ветерника североисточ-
но од села. и е @родром тал΄ијански не@кад био ту.

Стуба@лка/Сту @болка, њива на потезу Стубал. Некада је ту било више извора са ви-
ровима дубоким и по неколико метара.

Сурду@пине, пашњаци на Ветернику.
Троше@вине в. Тршевине.
Трше@вине/Трше@вина, обрадиве површине између Приштевке и Старе реке.
Угл΄а @ре, српско село подигнуто на равници у доњем делу тока Приштевке, на по-

четку, када је село основано, на десној обали, а у новије време сеоско насеље се шири 
и по десној долинској страни реке Приштевке. 

Угл΄а @рач΄ки Ве@терник, део Ветерника који катастарски припада Угљару. 
У во @ће, ситне перцеле у Шопској мали на којима су били воћњаци.
У л´ива@де, земљиште поред реке на ком су била топила за конопљу. 
Цркве @на н´и @ва, в. Црквено.
Цркве @на смо@ница, в. Црквено. 
Цркве @но/Цркве @не, њиве на којима је подигнута после рата фабрика за производњу 

амортизера и простор око ње. Некада је припадала цркви.
Чаглавачко, в. Ч´оглова @ч´ке/Ч´еглова @ч´ке.
Ч΄аглава@ч΄ки пу@т, колски пут за запрежна возила и тракторе преко Ветерника за 

Чаглавицу.
Ч´ерке@ско гро @бл´е, гробље и селиште на ком су некада живели Черкези.
Ч΄ковра@нско, део села на левој обали Приштевке у ком се налазе куће и окућнице 

Лазића и Милића из рода Гашанци.
Ч´оглова @ч´ке/Ч´еглова @ч´ке, обрадиво земљиште на крају сеоског атара на међи 

према Чаглавици.
Ч΄оглова @ч΄ки пу @т, в. Ч΄аглавач΄ки пут.
Ч´оглова @ч´ки Вете@рник, потез на Ветернику између села Чаглавице и Угљара.
Џ´а@нарка/Џ΄о@нарка, њива у близини Бојковића кућа.
Џ´енабе @тово ви @рч´е, вир на ушћу Приштевке у Ситницу у ком се умало није уто-

пио Слободан Столић звани Џ´енабе @т.
Шаба@нова, њива на улазу у село из правца Бресја.
Шери@фова, њиве иза предионице косовка.
Шл`и@вч`е, некада повртњаци, сада њиве и детелине.
Шо@пска ма@ла, део села у ком живе Костићи, Ђекићи и Стакићи, братства која 

припадају роду Шопци.
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MIKROTOPONYMY OF THE VILLAGE UGLJARE NEAR PRIŠTINA

Summary

The paper makes the analysis of micro-toponyms registered in the area of the Village of Ugljari, 
Serbian settlement on the riversides of the Prištevka, located within the Municipality of Kosovo Polje. 

Based on semantics and structure, recorded micro names of the subject settlement are classified 
in two groups. The first group includes micro-toponyms of appellative origin, while the other group 
includes micro-toponyms of anthroponymic origin. Recorded names are further classified to: micro 
names which have developed from other toponyms, micro-toponyms of phytonomic and zoonimic ori-
gin, while the names of foreign origin and hydro-names designating running and still water in the rural 
area of the place (wells, swamps, rivers, creeks) are sorted out in a special group. 

Dictionary of micro-toponyms with around a hundred and fifty micro names is the integral part 
of the Paper. 

Key words. Microtoponimy, hidronimy, Ugljare, semantics, structure, classification.

	


