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Сажетак: Целокупна микротопонимија општине Пирот објављена 
је у четири броја и шест двоброја Пиротског зборника у периоду 
1996 - 2014. Микротопонимију слива Темштице и Топлодолске реке 
бележи осам аутора, подручје Горњег Висока два аутора, а све 
остало један аутор. У овом раду се дају нови подаци из архиве 
аутора и са терена. Методологија је иста као и у претходним 
радовима, једино што се у овом случају, да би се олакшало њихово 
коришћење, даје и азбучни ред свих села општине Пирот. Било би 
добро да рад на микротопонимији продуже и други аутори, 
нарочито завичајци, исправљају погрешне податке и уносе нове, при 
чему ће већ објављени подаци бити врло солидна основа. 
 
Abstract: The entire microtoponymy of Pirot Municipality was published 
in four editions and two double editions of Pirot Collection of Works in 
the period 1996 - 2014. Microtoponymy of the river Temštica and 
Toplodolska river basin was recorded by eight authors , the area of 
Gornji Visok by two authors and the remaining part was recorded by one 
author. This work gives new data both from the archive of the authors 
and from the area. Methodology is the same as in the previous works. 
This work also gives the alphabet order of all the villages of Pirot 
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municipality in order to simplify its use. It would be recommended that 
other authors continue to work on the microtoponymy , especially the 
homeland authors who would correct wrong data and enter new ones 
whereas the already published data would represent a solid basis for the 
work. 
 
Кључне речи: микротопонимија, Пирот, посебности рељефа, 
клима, хидронимија, путеви, пољопривреда 
Кey words: Microtoponymy, Pirot,  relief features, climate, hydronymy, 
roads, agriculture 
 
 

Целокупна микротопонимија општине Пирот објављена је у 
четири броја и шест двоброја Пиротског зборника у периоду 1996-
2014. Објављени текстови спадају у ред цитиранијих и траженијих 
текстова Пиротског зборника од стране истраживача језика, 
историје, митологије, обичаја, културе, традиционалне привреде, 
народног живота уопште и далеко надмашују добру намеру и 
сугестију проф. др Недељка Богдановића да је што пре забележимо 
и објавимо. Почели смо да је бележимо готово у последњи час. 
Микротопонимију слива Темштице и Топлодолске реке бележи осам 
аутора, подручје Горњег Висока два аутора, а све остало један 
аутор. Објављивање по географским целинама иде следећим редом:  

1. Микротопонимија слива Темштице и Топлодолске реке: 
Базовик (Бз), Засковци (Зс), Куманово (Ку), Мирковци (Мр), 
Ореовица (Ор), Рагодеш (Рг), Рудиње (Ру), Темска (Тм), Топли До 
(ТД), Церова (Цер) (Микротопонимија слива Темштице и 
Топлодолске реке, 1996). 

2. Микротопонимија слива Височице - Средњи Висок: Бела 
(Бе), Велика Лукања (ВЛк), Гостуша (Гос), Завој (Зав), Мала Лукања 
(МЛк), Паклештица (Пк), Покровеник (Пок) (Златковић, 1998). 

3. Микротопонимија слива Височице - Горњи Висок од 
Славиње до Владикине плоче: Брлог (Брл), Височка Ржана (ВРж), 
Дојкинци (Дој), Јеловица (Јел), Росомач (Рос), Рсовци (Рс), Славиња 
(Д-Сл) (Златковић и Васић, 2000). 

4. Микротопонимија Старе планине - Горњи Висок од 
Браћевца до Влковије, и Шугрин: Бољевдол (Д-Бљ), Браћевци (Д-
Бћ), Влковија (Д-Вл), Горњи Криводол (Д-ГК), Долњи Криводол (Д-
ДК), Изатовци (Д-Из), Каменица (Д-Км), Сенокос (Д-Сн), Шугрин 
(Ш) (Златковић, 2002). 

5. Микротопонимија десне обале Нишаве од Милојковца и 
Обреновца до Градашнице и Нишора: Басара (Бс), Бериловац (Брц), 
Велико Село (ВС), Градашница (Гра), Градиште (Грш), Добри До 
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(ДД), Извор (Изв), Крупац (Кр), Милојковац (Мл), Нишор (Нш), 
Обреновац (Об), Чиниглавци (Чин) (Златковић, 2006). 

6. Микротопонимија десне обале Нишаве од Сопота до 
Враништанске реке, и Станичење: Враниште (Вр), Орља (Орљ), 
Осмакова (Ос), Сопот (Соп), Станичење (Ста), Црвенчево (Црв), 
Црноклиште (Цр) (Златковић, 2008). 

7. Микротопонимија леве обале Нишаве од Срећковца до 
Држине: Беровица (Бер), Власи (Д-Ви), Војнеговац (Вој), Горња 
Држина (Држ), Јалботина (Јал), Петровац (Пет), Планиница (Пл), 
Срећковац (Сре), Суково (Сук) (Златковић, 2009).  

8. Микротопонимија слива Расничке и Костурске реке: Барје 
Чифлик (БЧ), Блато (Бла), Велики Суводол (ВСв), Гњилан (Гњ), 
Камик (Км), Костур (Кс), Мали Суводол (МСв), Нова Мала (НМл), 
Пасјач (Пс), Понор (Пн), Присјан (Пн), Присјан (При), Расница 
(Рас), Сиња Глава (СГл), Церевдел (ЦД) (Златковић, 2011). 

9. Микротопонимија леве обале Нишаве од Малог Јовановца 
до Пирота: Велики Јовановац (ВЈ), Мали Јовановац (МЈ), Пирот 
(Пир), Пољска Ржана (ПРж), Трњана (Трњ) (Златковић, 2013). 

10. Микротопонимија слива Топлодолске реке и Темштице: 

Топли До (ТД) и Куманово (Ку). Поново су дати атари Топлог Дола 

и Куманова због изразите непотпуности и неповезаности раније 

објављених података. (Златковић, 2014). 
Овим радом, којим дајем нове податке из своје архиве и са 

терена, завршавам истраживање микротопонимије општине Пирот. 
Методологија рада је иста као и у мојим претходним радовима, 
једино што у овом случају, да бих олакшао њихово коришћење, 
дајем азбучни ред свих села општине Пирот и поједностављујем 
нека графичка решења. Очекујем од оних који настављају рад на 
микротопонимији, поготово од завичајаца, да темељно ишчитавају 
објављене текстове, да исправљају погрешно и да у своје радове 
уносе нове податке до којих претходници нису дошли.  

БАЗОВИК (Бзовик). (Били смо на регрутацију двајес и два 
вршњака тријес и седмо годиште из Базовик. У моју малу у Брдо 
има бунар длбок осам метра, вода ледена, одма огладнејеш кад се 
напијеш. Витомир Ранчић, 1937). ДЕЛОВИ СЕЛА: Грломова мала. 
РОДОВИ: Алексини; Баџини; Вацини; Дојини; Дукатинови; 
Карпузови; Катеновци; Лилаини; Османовићи; Сопини. СЛАВЕ И 
ПРЕСЛАВЕ: 1. Сеоска слава: Свети Илија (2. август). 2. Црквена 
слава: Свети Ранђел и Онофурије (25. 6). 3. Литијска слава: 
Ђурђевдан. КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: Црква Св. Онофурије 
(Унурије) из 1930. године (Бз, Ш) у Биг㎘р. ОБРОЦИ И ЗАПИСИ: 1. 

Оброк и запис: (Крушка) у село, Преслава. 2. Оброк (Св. Ђорђе) на 
Црквиште у село. 3. Св. Ранђел на Крс (у село). 4. Св. Ранђел и још 
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неколико оброка на Ратков присад. 5. Крс и миро према Орљу. 4. 
Св. Ранђел према Рагодеш. 6. Оброк на Големи цер. 7. Оброк 
Петровдан у Владов крс. 8. Видовдански крс у Градиниште. 9. 
Оброк Св. Марко и миро 10. Оброк Св. Илија у Свети-Илију.  

БАРЈЕ ЧИФЛИК (Чивлик, Барје Чивлик). РОДОВИ: 
Василачкови; Јагуридини, пореклом из Беровице; Пенђине.  

МИКРОТОПОНИМИЈА: Главан (Рас, БЧ) - извор. Поред пута 
Барје Чифлик - Расница.  

БАСАРА (Басара). (Планина Басара има у Поганово). (По 
двеста круп㎘чка говеда пасла су у Лешје). РОДОВИ: Раденкови; 

Чалини. НЕЧИСТА МЕСТА: 1. Крушка до гробље (Код гробље код 
крушуту јавља се сотона у бел мантил. А оно бил Деда-Максија у 
мантил. Сава Ђорђевић, 1928). 2. Драганова круша усред село (Там 
на раскрсницуту излази сотона. И нема друга места у наш атар 
куде нешта излази. Сава Ђорђевић, 1928).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Баба-Ранчина потока - стаза. (Мајћа на Бабу-Ранчу је из 

Минчини из Извор. Повели невесту у Басару, пешћи ишли. Па она 
рекла, када су излезли на Равни пут: - До куде смо стигли? А они 
рекли: - Баба-Ранчина потока па Равни пут, још малко остало! А 
она рекла: - Ако је това Равни пут, с..ем ви се у Равни пут! 
Шумадинка Ђорђевић, 1928).  

Видачов вртоп - увала, пашњак.  
Главшин камик - стена, честар.  
Драганова круша - раскрсница, средина села. (Драганова 

круша је између Горњу малу и Долњу малу, усред село, раскрсница).  
Круша - ливаде, њиве. (До село).  
Погачанов вртоп - увала, ливаде, шума. (Погачанови су се 

одселили у Заганицу).  
Црнов㎇нсће колибе (у Планиницу) - пашњак, ливаде. 

(Некадашње станиште Каракачана). (Оне су камто Рсовци).  
Џурџино браниште (Бс, Изв) - шума.  
Штавинска дупка (у Гарваницу)-јама, стена, честар. (Раскопају 

и најду павте).  
БЕЛА (Бела). Воденице на Белској реци (Танчине и Маријине 

воденице на Белску реку). Пекли су креч. (У Дудин дол кречана и две 
кречане на Белску реку). РОДОВИ: Маријини (Св. Никола); 
Црешњарови (Св. Јован).  

МИКРОТОПОНИМИЈА: 
Плаз - падина, пашњак. Оштра и дуга падина. (Низ Плаз се 

спушта усов кам Брод).  
Суво врело /Сува печ (над Каравулуту) - пећина из које 

повремено избија вода. (Ка одвије ћиша или снег, т㎘г излази вода на 
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Суву дупку. Печ, а горе Сува печ, избије вода и бије у супротну 
страну. Када дојде голема вода, бије по десет метра увис).  

Трапчиње - коса, пашњак, шума.  
БЕРИЛОВАЦ (Бериловци). (Од Руговац, куде је селото било, 

слазиле краве доле, па се село преселило. Јелена Дончевић, 1942, Нш, 
Брц, Пир). (На Раду Ричковога башта оставил паре, па Рада дош㎘л 

при мојега деду Ману на савет: -Чича-Мане, башта ми оставил 
парице па сам дош㎘л да те питујем какво да правим сас њи! А деда 

му рек㎘л: - Чујем да че се прави голема фабрика. Височање че 

слезну, че траже плацеве и че праје куће. Купи место тува куде су 
лозјата и че га делиш на плацеве, и че се огаздиш! И он га послуша, 
и дојде до големе паре. Јелена Дончевић, 1942). (Изворци имају 
цркву, школу, побогати су од нас и праве се силни. Божидар 
Стефановић, 1937). РОДОВИ: Ваћилови (Деско); Гаћини (Чеда 
Гака); Живковци; Стаменовићи (Сокол Стаменовић је дош㎘л из 

Брлог и неје имал деца); Шумкареви. Има доста Бериловчана који су 
домазетови у Извору.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Дава (Брц, Изв) - извор, виногради, воћњаци. (Повремено на 

изворскуту страну избива вода на два-три д㎘на).  

Кладенче у Лазење - извор. Појило. (Никад неје пресушувало и 
имало је там две корита, а са понира, нема га; падла дизалица на 
њега и затворила га).  

Крљевац - шума, пашњак, њиве, виногради. 
Мечи дол - шума, пашњак, ливаде. (Ми Бериловчање га 

кажемо Мечи дол, а Град㎘шничање га кажу Цигансћи дол).  

Руговац - извор, њиве, ливаде, шума. (За време рата прес㎘ла је 

вода у село па смо ишли за воду у Руговац, отуд смо доносили).  
Ћиримиџиница (Брц, Пир) - њиве, баште. Између пута Пирот - 

Крупац, железничке пруге и Нишаве.  
Цигансће парасине - шума, пашњак.  
Чубрица (Изв, Брц) - пашњак, шума. Према Планинарском 

дому. Расте чубрика.  
БЕРОВИЦА (Беровица).  
МИКРОТОПОНИМИЈА: 
Граденица - извор. (Увек је имала воду) 
Јасичје - шума.  
Језеро - пашњак, језеро. Повремено језеро. (Било је језеро кад 

сам била дете, неје одскоро. Драгиња Петровић, 1922).  
Мишина - извор. Извор испод села, стална вода.  
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Сливница /Сливица - пашњак, шума, ливаде, њиве. (Сливница, 
вода се там слива. Каванова плоча и Сливица, идемо там на 
Џурџовдьн за цвеће).  

БЛАТО (Блато). Блато је пре Другог светског рата имало три 
кмета, за три дела села и три атара (Церовик, Блато и Лопашница), а 
једно гробље за сва три дела. Са бројним досељеницима се лепо 
слажу. (Они који су се доселили у Блато после Другог светског 
рата, сви су учтиви и одлични људи). РОДОВИ: Вацћини 
(Променили смо презиме од Ћирић на Вацић и са смо Вацићи, 
Вацћини); Д㎘нковци; Кокошкареве (Неки били кокошкари. Јед㎘н од 

њи: сви ореси његови); Пејчини; Чуркалови.  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Балван - њиве. (Купим њиву у Балван , у блатско, од краљеве 

паре, што ме, најбољег основца, краљ награди. Љубисав Данковић, 
1919).  

Градина - њиве, баште.  
БРЛОГ (Брлог). ДЕЛОВИ СЕЛА: Табачница (Табачница у 

Рођинци била до мос и са се местото зове Табачница). РОДОВИ: 
Лулини; Круњелини; Митини, пеј. Дурини (Мита Ранчић, наш 
прадеда, предеда, по њега смо Дурини. Кад је бил дете па бил дебел, 
дурдуљес, па му се мајћа радувала: -Мамин дурда! Мамин дурда! И 
на по това је добил прекор Мита Дурда, и ни смо на по това добили 
прекор Дурдини. Ђорђе Ранчић, 1924); Паничћини; Шушпари 
/Алексићи (Јед㎘н од њи бил у градину, па видел човека који је пош㎘л 

у град, па му рек㎘л: -Еве ти паре, па ми купи шушпе у град). 

ЛЕКОВИТ ИЗВОР: Лековита вода (Супротива Селиште вода у 
вен㎘цат, куде друмат, за очи).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бошков преслап - превој, камењар, пашњак. (На Бошков 

преслап је била млекара).  
Водата што пропада у Понор - извор, поток. (Извира и 

пропада у Понор, а излази у доћинско на Жуберну).  
З㎘л брод - газ на Височици.  

Качеманов слог (према Пинет) - шума, пашњак, њиве.  
Орничћи дол - камењар, честар, извор. (Из Орничћи дол водата 

се не пије. Как㎘в си гадан, како да те је сваљал Орничћи дол).  

Прзљавица - оштра падина. Клизиште. 
Цивуњ - узак пролаз, стена, шума. (Цивуњ је толко широко да 

може говедо да пројде).  
Циганско селиште - шума, пашњак. (У Брлог имамо Циганско 

селиште, ама немамо Цигање).  
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ВЕЛИКА ЛУКАЊА (Лукања, арх. Голема Лукања). (Лукања 
била Луковица, раџало се млого лук. Три-пути се селило. Прво је 
било у Селиште, па Подрека, па после Лукања куде је. Из Селиште 
се селило од корелу. Загорка Џунић, 1937). (У Пресечицу, у 
нишорско, Луканци су имали лозја, па у земљу су там држали 
б㎘чве). РОДОВИ: Велини, старо име фамилије Алиловци; 

Воденчање; Дудини, од Поповци, из Циганске мале, одселили се 
1938. у Јаково у Војводину; Јанини, кућа им била на Трапу, 
одселили се у Добановце 1946 (Јанини и Дудини одселени у 
Добановци); Манићи (На мајћу ми умре муж у Дојћинци, па се она 
пожени за Саву у Андрејинци у Велику Лукању и доведе башту ми 
Влајка. Њега су звали Влајко Андрејинсћи, али он не узне 
Андрејинско презиме Манчић, него, када дојде у Бонини зет, сачува 
његово презиме Манић из Дојћинци. Христина Димитријевић, 1931); 
Маркови; Миткови (Миткови и Маркови, једна фамилија). Од 
Дудиних је хајдук Колчаг, који је засновао фамилије Дудини у 
Извору и Луканци у Пироту, а у атару Велике Лукање постоји 
Дудина дупка. (Плац од Дудини, малко преко гробље, ми смо купили 
и тамо је наше гувно. Драгољуб Цветковић, 1937).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бела водица (Гос, ВЛк) - извор, пашњак, њиве.  
Воденична вада - канал, вада. Води воду од Гостушице за 

потребе воденица и за наводњавање башти.  
Вртоп - шума, њиве.  
Гола чука - врх, голет, пашњак.  
Ђурина падина - ливаде, њиве.  
Јоћер /Јовћин рт - шума, њиве, воћњаци. (Меџу Џерачин и 

Коњештип, купено од некоју Јовку).  
Камени мос - мост. (Од Воденчање вада. Иде преко Камени 

мос преко Воденичну ваду од Гостушицу. Велимир Костић, 1909).  
Пештер - стена, пећина. (Према Козји камик има пештер од 

луканскуту страну, одма поди Веџуту нади Тељато).  
Подмол - баште.  
Попушчевица (Гос, ВЛк) - ливаде. Ливаде испод Биславе.  
Чачин вир - вир. Једно од купалишта на Височици. (Е, нема 

више вирове куде смо се играли: Вражубарсћи вир, Станишков вир, 
Подрека, Ђурин вир и Чачин вир испод Лешје, веч у малолуканско. 
Нема више онеја градине куде смо крали краставице, па сливе, па 
ујесен зеље неопрано, благо ко мед. Синиша Марковић, 1954).  

ВЕЛИКИ ЈОВАНОВАЦ (Алачев Чивлик). РОДОВИ: Гаротини 
/Савићи, доселили се из Дојкинаца (С мршаву кобилу се доселили у 
Алачев Чивлик. Василије Петровић, 1941, Гостуша); Игнатине (Јоца).  

МИКРОТОПОНИМИЈА: Делћина бара - њиве, баште, 
воћњаци.  
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ВЕЛИКИ СУВОДОЛ (арх. Големи Суводол). РОДОВИ: 
(Сандини су из Големи Суводол. Ми смо трећа фамилија која се 
доселила у Големи Суводол, татарско порекло. Тека су причали 
наши стари).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Велково браниште - шума.  
Г㎘зин вртоп - вртача, пашњак, шума.  

Драђијина њива - њиве.  
Присади - воћњак.  
ВЕЛИКО СЕЛО (Големи Чивлик). ДЕЛОВИ СЕЛА: шаљ. 

Говеџи пијац (Дошла сам из Чуј-петьл у Говеџи пијац). РОДОВИ: 
Јеремијини, они су од Маге из Јеловице (Св. Никола); Малованци 
/Маливанци (Срба) (Св. Никола); Марушћини, Маринко је из 
Петрлаша (Уведење); Мунине /и; Крстине /и; Трњанци (Од њи је 
Секула). КУЛТНА МЕСТА: Јосина круша: запис (На пут кад се 
појде за На Орла, за Лулину појату, било миро, млого голема круша).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Балбатин (Д-ВО, ВС) - шума, пашњак.  
Букур (Д-ВО, ВС) - шума, пашњак. (У Букур има пропас, рове 

камик надоле).  
Додино - њиве.  
Селиште - пашњак, шума, њиве.  
ВИСОЧКА РЖАНА (Височка Ржана). (Воденице су биле су 

изнад село, испод село и у село. У село су биле пет до шес између два 
моста. Ваљавица у Воденичје). РОДОВИ: Попови (Од попа из 
Славињу, који се доселил у Височку Ржану. Син му Васа, унук 
Момир, ја сам Тома, Момиров син. Поп се досели с пестотин овце и 
двестапедесе овна из Славињу у Височку Ржану, куде је са 
милиција. Зет му је бил Ђорђија из Врело. Поп умре млад, а 
попадија продаде све и досели се у град. Од Васу су три брата и 
четри сестре. Попадија купи виноград у Сарл㎘к и купи ектар и рало 

њиву у Прасковицу, а Васа све прокоцка. Томислав Поповић, 1937, 
Пир); Гргурчинци /Гргуринци /Анђелковићи.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Баланов дол (Рс, ВРж) - ливаде, пашњак.  
Вол – стена. Велика издужена стена испод Видлича која се 

користи за временску оријентацију у току дана. (Кад слнцето 
стигне до волатога, требе да се стигне на њиву).  

Колибиште/рет. Колибишта - шума, честар, ливаде. (Преко 
конопци се преодило преко Височицу за у Колибишта. Младен 
Манчић, 1930).  

ВЛАСИ (Власи, арх. Власје). ДЕЛОВИ СЕЛА: Маковиште. 
РОДОВИ: Котћини; Шумчање, Врдинци који живе у засеоку Шумје.  



Д. Златковић: Микротопонимија општине Пирот...        Пиротски зборник 42 (2017) 171-207 

 179 

МИКРОТОПОНИМИЈА: Бобовиште - баште; Муртиница - 
шума, пашњак, њиве; Српско гробље.  

ВОЈНЕГОВАЦ (Војнеговци, Венеговци). РОДОВИ: 
Димићи/Трнчање, пеј. Морузаре, Јелиновци, све се мушки рађали. 
(Било копање моруза, па деда-Дима питал некога: -Абре, видосте ли 
наши морузаре, тел да каже копаче. Ратко Младеновић, 1931); 
Станчинци, огранак Милошевићи (Костадин, башта на Милана, 
Зору и Мирка дош㎘л из Сврљиг и населил се у Војнеговци. Томислав 

Мијалковић, 1939); Станчинци, деда-Васини (Џуна, деда-Васин 
башта, доселил се однегде; купил Џуримлаз и тамо су живели. 
Томислав Мијалковић, 1939). МИКРОТОПОНИМИЈА: Конакчиска 
браништа (Пет, Вој) - шума. (Она су у смрданско, ама ђи и ни 
користимо са-стоку када ђу пасемо окол Стубал).  

ГЊИЛАН (Гнилен). ДЕЛОВИ СЕЛА: шаљ. Палестина - 
југозападни део села поред пута за Бабушницу, искључиво од 
досељеника са свих страна. Кажу да му је дао име весели 
Гњилчанин Синиша, када је био управник робне куће у Пироту. 
РОДОВИ: Антини; Дудунчине, познати опанчари; Клисурци 
(Камен), одавно досељени, потичу од фамилије Попови из Клисуре 
код Беле Паланке; Попазови (доселени из Бугарску); Талпини, од 
њих је др Драгољуб Јовановић, оснивач Земљорадничке странке; 
Шопеинци; Станојине (до Дудунчини).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Аљћовац - водоводна чесма испод школе. (Овам је доведена 

вода у падинуту. Гледал сам: војници отува си носе воду. Мирко 
Тошић, 1906).  

Баир/Боир - коса, млака, извор, шума, пашњак. Виногради. 
(Баир је високо изнад Коритенце, шума. И по звук су наши знали 
када че се мења време. Само кажу: - Чује се Баир, че буде лоше 
време).  

Бобо-Стојанка – извор. (Из Долину што истича вода, Момчил 
куде краве чуваше. Било откопано и жене точиле воду, Бобо-
Стојанка зовали местото. Са је наринуто. Мирко Тошић, 1906).  

Брес - водоводна чесма у селу поред бреста, записа. (Чул сам, 
била чешма куде је Брес, споменикат. Кад сам бил дете манечко, 
видел сам путат куде иде, ћунци земњени. Мирко Тошић, 1906).  

Корита - извор, пашњак, ливаде, виногради. Појило. (На 
Корита , према Станичење, и са имамо чешму. Имаше корита 
камена па вода иде из једно у друго, и коруба камена. И од Белаву 
стрчу говеда и пашитни коњи да пију. Мирко Тошић, 1906).  

Коритенце - извор воде. Каптажа, појило. Римски водовод од 
Коритенца води воду кроз авлију Клисураца у неком правцу, кроз 
њега и даље тече помало воде.  
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Чивличћи безд㎘н (БЧ, Гњ) - дубок вир увек пун свеже воде.  

Цигансћи кладенац - извор. Изнад сеоског гробља.  
ГОСТУША (Гостуша). Језеро Завој им је пресекло пут преко 

Лукање, а заобилазни пут је много дужи. (У војску сам бил кад се 
плнило језерото. Отидо преко Лукању, а врну се преко П㎘клештицу. 

Синиша Џунић, 1968). (У Терѕинсћи двор била плевња и тамо бил 
бунар. Бигарљива вода је у Равно бучје, у Биславу, у Кршје и у 
Селишћи дол. Драган Видановић, 1950). (У Гостушу су две гробља, 
горњокрајско и долњокрајско. Права Гостуша је Горњи крај, а у 
Долњи крај су се доселили од разне стране. Тека сам чул. Станко 
Јовановић, 1936). Од фамилије Балабановци био је први учитељ у 
Гостуши. ДЕЛОВИ СЕЛА: У Долњи крај: Долци; Потина мала. 
РОДОВИ: Андрејини; Банкари, грана Раљћинаца; Дедини, грана 
Масалејинаца (Марин Масалејинсћи је на свако дете говорил дедин, 
дедин, па и на његова деца. И после су почели да и окају Дедини); 
Ђоргови, из Горњег краја, одселили се у Долово; Ђорђини, из 
Горњег краја, одселили се у Долово; Загорци (Баба-Марија је из 
Загорје, из Бугарску, родила је три сина. Сад та фамилија носи име 
Загорци); Јосинци, од њих грана Попокаче (Јоса Божанћинсћи); 
Јасниловци (Из Бугарско дошли, крали млого); Калаџијини (Чукал 
некој од наши стари у котле ли, не знам у какво. Пројде некој и му 
рече: - Ма ти ли си калаџија станул? И на по това смо Калаџије у 
село); К㎘шини (Некој случајно како изманул сас сећирче, одсече му 

наѕад од полу на гуњу, ок㎘сил у, па почели тога нашега деду да зову 

К㎘шо. И са смо К㎘шини. Роска Ћирић, 1928); Мамути, грана 

Шулејинаца (Мојега башту су назвали Мамут. Имало у село 
Циганин ковач Мамут, правил гломотаре на сви па и на мојега 
башту); Митишовци /Мићишовци (Страта); Нинини (Чала, у Горњи 
крај); Нинчини (Једна кућа била, Долњи крај, одселили се у Инђију, 
Сасе. Василије Петровић, 1941); Пиштини, огранак Масалејинаца 
(Деса Пишта); Попокаче, огранак Божанћинаца (Свекрву ми Јованку 
Лека Јосинсћи назвал Попокача и тека остало); Русћини; Швабе 
(На мајћу ми башта Санда бил је у Немачку заробљеник па је 
затова добил тек㎘в надимак. А башта ми је дош㎘л зет, па су после 

и њега назвали Шваба, Милутин Шваба).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Белансћи дол (из Биг㎘р) - поток, стена, шума. (Има на стену 

штрапће од коња и од куче, као да су урадени с најсавремену 
машину. Драган Видановић, 1950).  

Врла страна (Гос, Бе) - шума, пашњак.  
Вујново лице (до Ровиње) - шума, пашњак. 
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Делчине њиве (у Рункул) - њиве. Појате. (Там је на деду-Душу 
појатата).  

Забреч/Забреџ - шума, извор, поток. (Ја на Рсин дел појем, а 
вен㎘цат отуде, Забреч, јекти). 

Зимњак (испод Белан) - пашњак, ливаде, шума. Појате.  
Кљун (на Ровиње) - шума, пашњак.  
Кочманов в㎘р /Кочман-в㎘р - узвишење, пашњак, њиве.  

Кошаришта (у Понор) - баште.  
Неин кладенац - извор.  
Нејчов вртоп - вртача, шума, пашњак. (Модреж, Крива бара).  
Пажарице - шума, ливаде. Ниска шума.  
Прољеник - извор, шума, пашњак.  
Равни жлеб - ливаде.  
Стоинсћи вен㎘ц (над Ђерга у село) - стена. Венац стена.  

Томиница (у Понор) - баште, воћњаци.  
У-планин - ливаде, шума. (Мада Игнатов имал је У-планин 

шејесе косе ливаду. Писмен је бил. Кој порез не плати, уступи Мади 
ливаду, а он му плати порезат. И тека се ширил).  

Уов камик /Ујов камик - стена.  
Чутурлија - шума, пашњак. Појате. (Од Засек према Бучје, 

там има појате).  
ГРАДАШНИЦА (Град㎘шница). (Градашница је имала сто и 

педесе куће, а најбројни су били Лелебабини, Постолови, Векаини, 
Рашини, Волејини и Џајини. Џајини су били шес брата и једна 
сестра. Испод Друм неје било куће. Бањичар је остар и јак ветар, 
дува од Бањицу. Петар Јовановић, 1934). РОДОВИ: Вацилови. 
КУЛТНА МЕСТА: 1. Црква на Трап: У село, у Басару почели некада 
цркву да граде до трафостаницуту куде је са. Некада нашу цркву 
тамо почели, али она се преселила горе на Трап. И они одустану. 
Причал ми је Божа Височћи. Петар Јовановић, 1934). Губавац 
/Трафостаница: оброк. (Оброк је бил иза трафостаницу у село. 
Петар Јовановић, 1934). 2. Запис (брест) (код Виду берберку).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бањица - долина, извор (2), река, шума, пашњак. Два јака 

извора топле воде, који се већим делом користе за сеоски водовод. 
(Модра земља у Бањицу у Реку, дојде као масна; мазали смо шпорет 
с њу).  

Бекша - камењар, пашњак, шума, ливаде. Појате. (Бекша је 
десно од пут за Припор).  

Бела вода / Беле воде - голет, извор, шума. Два слаба извора. 
Појате Мурџиних.  

Белини венци - коса, камењар, стена, шума.  
В㎇чин трап - стена, шума.  
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Волеино лице - присоје, пашњак.  
Зли-вьр - врх, стена. 
Јеленков дол (Нш, Гра) - долина, шума, пашњак. (Седле смо у 

ладовину у Јеленков дол и она ми прича).  
Капис㎘здар - виногради. (Прво је Провалија, па после нагор 

кам Нишор је Капис㎘здар).  

Мездреја /Мездрија - шума, ливаде, извор. (Ајдучко место). 
Меча дупка, в. Пулин печ.  
Мечћин дол - долина, камењар.  
Пешћина падина - падина, шума, пашњак.  
Поди нишорску цркву (Нш, Гра) - шума, голет.  
Пулин печ /Меча дупка - пећина.  
Рашин трап - коса, шума, пашњак.  
Рашино браниште - шума, голет.  
Станкова парасина - пашњак, камењар.  
Тодорћине круше - пашњак, баште.  
Трнавица.  
Црквени дол.  
Чуј-петьл (у Шумје) - виногради.  
Џиџанов крс - оброк, пашњак.  
ГРАДИШТЕ (Заганица). (Меџа чинигловска иде крз нашу 

Заганицу, мињује на бунарат). РОДОВИ: Антини; Голоушанови 
/Котини /Панићи) (Котини су од Манчини); Басарци, досељени из 
Басаре, фамилија Погачанови (Св. Ранђел).  

МИКРОТОПОНИМИЈА: Корбуља /Корбула - венац стена, 
камењар, шума. (Чиниглавчање кажу Корбула, а ни кажемо и 
Корбула и Корбуља).  

ДОБРИ ДО (Добродол, Добри Дол). (Из Добродол, откако су 
Турцити отишли, преко иљадо породице се одселило, а од 
последњити рат окол четристотине дома). ЕТНИЦИ: 
Добродолчанка - Добродолчанће (ВЛк). РОДОВИ: Васкови 
(Најден); Дешине (Св. Никола) (Несмо род с Дешини из Рсовци. 
Нада Панчић, 1925, ДД); Линћини (Дана); Маљинци (Три брата, 
несу се слагали) (Св. Никола); Манџућини, одселили се 1927. г. у 
Каравуково.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Ђелин трап - коса, шума, пашњак.  
Капетанова падина - шума, ливаде.  
Митин кладенац (у Раздолци) - извор.  
Митин трап - гребен, коса, шума.  
Плочак - стена, камен.  
Скрчје - камењар, пашњак, честар.  
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Станишиница - шума, пашњак, ливаде. (Слазим из Козји камик 
за Козју, али залутам низи Станишиницу и најдем се у Капетанову 
падину. Ливаде бејоше).  

Чулка.  
ДОЈКИНЦИ (Дојћинци, Доћинци). (Дојћинци је најстаро село у 

Висок, тека сам чул од наши стари. Видојко Костић, 1927. 
Јеловица). Ачини, а и друге фамилије, још у 19. веку купили њиве у 
атару Извора и тамо, одакле полази стаза од Извора за Висок, и 
саградили амбар за кукуруз, који је коришћен дуже од једног века. 
РОДОВИ: Брбине; Јованови, радни, штедљиви и имућни, одселили 
се у Неготин и Пирот; Половинџини (Драмбини и Половинџини су 
били најгладни. Половинџини сирочета остадоше, башта њим 
зађину четирес и четврту годину. Добринка Мадић, 1924). 
КУЛТНА МЕСТА: Влајћа - оброк Свети Илија (Иду на Влајћа на 
Свети-Илију, дружимо се, једемо, пијемо. То је према Арбиње). 

МИКРОТОПОНИМИЈА: 
Арива - кратка долина, поток, вододерина. (Там водата из 

Габар слази).  
Бабине баре - извор, поток, млака.  
Бабунћа - шума, пашњак. (Над село).  
Влајћа - пашњак, шума, ливаде. Појате. Оброк Свети Илија.  
Голема орница - њиве.  
Горња Костадиница - шума, пашњак, суват.  
Жарин дол - долина, шума.  
Јованово у Равно бучје - шума. (Јованово у Равно бучје, 

сечината: Гостушање несу имали близа дебела дрва, па су отуд 
крадли).  

Клепетура (у-планин) - клисура, пашњак, шума, ливаде. 
Познат суват.  

Коларнице - њиве, ливаде. Појате. (Зими су овце у Јавор на 
Коларнице, на јегрек).  

Ливадје - њиве. (Испод село).  
Магдин дол - долина, шума, пашњак.  
Маскарнице /Маскарница - пашњак, млака, баште. Воденице. 

(Маскарница је над село, где су воденице. Ачина воденица је поред 
Маскарнице од другуту страну. Там свиње искарују, воденице су, 
топила. Широко место, заравњено, нема њиве).  

Сипак - камењар, честар.  
Сметанков вртоп - увала, шума, пашњак.  
Стојанов лештак - њиве, ливаде, шума. (На Ђурђевдан идемо 

у Стојанов лештак за цвеће).  
Страчина - шума, пашњак.  
Цигансће круше.  
Џућино гувно - шума, пашњак.  
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ДРЖИНА (Држина). РОДОВИ: Влатковци, Тарко се доселио 
из Сиње Главе; Коњареви.  

ЗАВОЈ (Завој). ДЕЛОВИ СЕЛА: (Барска ливада и Дебели дел: 
Сви у Барску ливаду Гмитровдьн славе, а Дебелоделци Св. Луку. 
Љубисав Костић, 1937. У Дебели дел несу мрели од чуму. Немају 
гробишта. У цркву су ишли у Завој. Сваћи домаћин у Завој има кућу 
за свадбе, крштење, а за работу у Дебели дел. Рајна Марковић, 
1907. Из Барску ливаду су доодили у Засковци у продавницу. Иде се 
окол саат пешћи од Барску ливаду до Засковци. Млого је скучен пут 
од Барску ливаду до Топлодолску реку, а растојање неје големо. 
Тодор Гоцић, 1929. Зс). РОДОВИ: Барчање (Гмитровден); Ђерини 
(Бранко, Тица); Зајдини, грана Денчиних, махом се презивају 
Станковић; Јонћини; Котикови; Кршини /Лилићи, грана Марковаца; 
Кужљини, грана Марковаца; Марковци (Марко из Врело, од њега су 
Кршини и Кужљини); Мечкари /Кођинци; Тошикови; Орлове 
(Душан) (Остал башта ми сироче, при чичеве, никој га неје 
сматрал, а он је млого работил, само летел на све стране и они га 
крстили Ор㎘л: -Ор㎘лат лети на све стране. Љубинка Филиповић, 

1936); Шошинци (Имало кучка Шоша и некој од наши дедеве у 
мамил Шошо ош! тека по три-пути, и на по това смо Шошинци. 
Лепосава Вацић, 1933, Зав, МЛк), (Гмитровден).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бајин требеж (код Огорелицу) - шума, њиве.  
Будинова падина - пашњак, ливаде.  
Вирове - купалиште у Височици.  
Вунија - поток преко нанизаних коритастих падина нагнутих 

према Топлодолској реци. Воденице (Вунија и Чивин дол се 
састављу у Дол. Башта ми и чича ми су там подигли по једну 
воденицу, били су млого уметни).  

Горуњак (у Дебели дел) - шума, ливаде, њиве.  
Дићина њива (у Дебели дел) - њиве.  
Јаворица - ливаде, воћњаци, баште. (Аничћини там имају 

шљивари).  
Јелова дупка (у Дебели дел) - пећина, стена. Венци стена. (Тамо 

преночим двајес метра у венцити).  
Копина (у Дебели дел) - шума, пашњак.  
Митина ливада - ливаде. (Там смо копали за црепње, а копали 

смо и у Преод, Каменац, у Криву крушу, у Трупје).  
Неделсћи дол - долина, поток.  
Перово /Периво - воћњаци. Стаза за Чапљу, пралиште.  
Печко скаље (Зс, Зав) - крш, стена, шума. (Наше је, там стене, 

поткапчине, лежали јарци).  
Пешћин кладенац - извор.  
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Попова преслап - седло, стена, шума. Прељубица - њиве. 
Појате.  

Пунковац - извор. (Код Заногу у Дебели дел има извор у камик, 
извира ледена вода, плус четри степена. Напил се там воду некој 
Пунко и умрел. Деца, затварамо га с камик, затварамо и затворимо 
га, и чекамо да видимо какво че се деси. И после сат и по пукне и 
поче све да носи. Светозар Игњатовић, 1941).  

Сталеиница (Зав, ТД) - поток, пашњак.  
Стрма - стена, пашњак, шума. (Курјакат иде направо, у 

Стрму слази).  
Танчина њива - њиве.  
Ћирин вен㎘ц - стена. Венац стена.  

Царово - њиве. (У Царово излудује жито).  
Чапља - камењар, извор. (Изнад брануту, гора, само наша 

појата там).  
Чивин дол /Чивијин дол - извор, поток, шума, њиве.  
ЗАСКОВЦИ (Засковци, Заскоци). (Заскоци, тека смо окали 

село Засковци.) Многе су породице живеле на појатама и деца су са 
појата ишла у сеоску школу. (Наша кућа у Т㎘нћи рт, па сам ишла 

два сата до школу и два сата сам се вртала дом, дете). 
(Покревеничање одведоше из наше село девојће убаве ко слиће. А у 
Засковци има жене из Равно Бучје, Црни В6р, Ћуштицу, Топли Дол, 
Рудиње, Ињову, Калну. Тодор Гоцић, 1929). РОДОВИ: Будиновци 
(Св. врачи); Гоцини, пореклом из Црног Врха (Не туже се, не 
карају се, не праје пакос, најмирни у село) (Св. Ранђел); Јевреје; 
Јовичкови; Кужљинци; Кутраци (Војин), (Валили се: јед㎘н кромпир, 

једно котле, па народ тој окренул једно кутре); Лућинци, немарни; 
Тарлејини; Шулејинци, преселили се у Трговиште код Књажевца.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Арнице - пашњак, шума.  
Брезовик - пашњак, шума, њиве. Турски пут. (Турци су преко 

Рудиње ишли на Брезовик, па Илијина бара, Бабин зуб, па у 
Бугарску).  

Будинов загон - шума, пашњак. Мртвина. (Мртвица место, 
слабо греје с㎇нце, а зими не греје тој место. Будинови су там м㎇зли 

овце. На пола пут од појату дотерују овце и там су м㎇зли, жене из 

село полько да дојду и да однесу млеко).  
Гарван камик - стена. (Слитају гарвање).  
Градишћи камик - истакнут врх, стена, зараван, пашњак, шума. 

(На Градишћи камик били Латини, имали град. Озидано, седамдесе 
човека да седну. И правили гајде на ветар. Љубомир Николић, 
1942).  
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Длбоћи дол - стене, до, ливаде, шума. Појате. (Четворомеђа 
између Темску, Засковци, Завој, и преко рекуту с Покровеник).  

Дрпћина падина - шума, пашњак.  
Ђонин дол - до, шума. Протичу бујичне воде од Засковаца ка 

Војни.  
Женсћи в㎘р - стена, ливаде. (Кад се гледа од црновршко и од 

ћуштичко, од Обручати камик према Топли Дол, види се као да 
жене лежу на плажу: бутине, кукови, младе сисе, и после си ти 
ствараш машту како си очеш. Женсћи в㎘р се ока затова. Љубомир 

Николић, 1942).  
Јаблачко равниште (Зс, К-ЦВ) - пашњак.  
Јовиновац - извор, њиве. Јак извор хладне воде, појате. 

Каптирана вода за сеоски водовод. (У село је доведена вода од 
Бабин зуб, Јовиновац, студената вода, убава ко ракија).  

Костин кладенац (у мртвинуту) - извор, шума.  
Кошариште - шума, пашњак. (Завојска Занога, Кошариште, 

зададе се голем облак).  
Левинсћи дол - шума, пашњак, до.  
Марина њива (у Левиње) - њиве.  
Посери град - стена, шума, пашњак. Шибље. (Гаврање млого 

серу там).  
Равно бучје - шума, пашњак. Букова шума.  
Ранчин камик - стена.  
Ранчина ливада - ливаде.  
Ранчина њива - њиве.  
Ранчина падина - њиве. Појате.  
Расошје (Зав, Зс) - прелаз преко Топлодолске реке. Дрвени 

мост (Дебелоделци у Расошје иду, преоде преко рекуту на мостицу).  
Река /Терѕиска река - поток, шума, ливаде, њиве, баште. 

Извире из Илијине баре. Воденице. Заселак Терѕиска река.  
Симине ливаде (над село) - ливаде.  
Српиње - шума, ливаде, њиве. Појате. (Костин кладенац је у 

мртвинуту до Српиње).  
Српиште - шума, њиве. Појате. (У Српиште смо имали појату 

за јагнење и за козење, а у Срнчаров рт нам је била главна појата).  
Стратина полица - пашњак, њиве. Појате. Стаза преко врло 

стрмог земљишта. (Стратина полица: нагоре падам на прљицу, 
надоле на гузицу).  

Трша - шума, поток. Влачара. (Влачара је била у Војну на 
Топлодолску реку, а једна је била у Тршу на Засковачку реку).  

Цигансћи дол - поток, шума. Ваљара. (Цигансћи дол куде слази 
у Војну ниже од Ђонин дол, там је била ваљавица).  
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Црвени камик (у Горњи женсћи в㎘р) - стена, пећине. (У теј 

пећине су живели ајдуци).  
Шарапон камик - стена, шума, пашњак. Велика стена преко 50 

м висине, као стамбена зграда. (Кад гледаш одоздол, личи на стог 
сено. Има полице куде се овце склоне од ћишу. У десну полицу мож 
да накосиш стог сено, а лево мазно од земљу до в㎘р. Има Црвени 

камик, там су ајдуци били, пећине, а на Шарапон на в㎘рат 

стражар стоји, пази откуде че наиду Турци. Тодор Гоцић, 1929).  
Шипчарев в㎘р - стена, пашњак.  

ИЗВОР (Извор). ДЕЛОВИ СЕЛА: На друм /Нови Београд; 
Нишка Бања. (Од задружног дома према Бериловцу: Ђорине, 
Раданове, Паункови, Чепрьглијине. Мечћин сокак: Чуљини, Џарџине, 
Ранчине, Дарчине. Ђорђе Ћирић, 1950). РОДОВИ: Вунѕине, из 
Басаре; Завојци, 1963. доселила се 23 домаћинства (Све једна 
фамилија); Инђилизови (Драл некој од њи змију, па приде некој 
старц и рече му: - Прави си Инђилиз! И довате Изворци, и са смо 
Инђилизови. Тошинци и Инђилизови су једна фамилија) (Свети 
Јован); Луканци (Јордан Луканац купил имот у Пирот, а Влада 
Луканац је посињен из Ћишеини у Јордана Луканца) (Св. Ранђел); 
Лулине, из Басаре (Вунѕине, Чуљине, Лулине и Братћине су главни 
Басарци у Извор); Новоселци (Једна кућа. Из белопаланачко или 
нишко); Ћиркови (Свети Јован) (Они су једна фамилија с Чокојини, 
имају шугринско порекло. Јова је дош㎘л из Бериловци у Чокојини за 

зета); Чепарглијини /Чепрьглијине /Младеновићи (Св. Ранђел); 
Чокојине, из Шугрина су (Св. Јован); Чуљине, из Басаре (Ћишеини и 
Чуљини су пола Извор). КУЛТНА МЕСТА: (Извор је бил окружен с 
крстове да не може да улезне болка. Има оброци: Вишиград, Чуј-
петьл, Чука, Попово кладенче и Крс на пола пут према Пирот, 
близа до друм. Ђорђе Ћирић, 1950).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Ајдучко кладенче - извор. (Испод Планинарски дом).  
Алиница - њиве. Купљено од Турчина Алије.  
Басарска њива – вртача. (До Црнов㎇нсћи вртоп).  

Басарсћи дол (Изв, Кр) - долина, шума, пашњак, њиве, 
виногради. (Турци там садили бостан, па Турчин узорал бразду да 
га наводњава, али дојде провала облак па порој Басарски дол све 
однесе. Ђорђе Ћирић, 1950).  

Белогабраци (поред Темије) - шума, ливаде.  
Ганичица (Бс, Изв) - пашњак, честар. (С уму се прала коса. 

Копала се у изворско у Ганичицу, камто Басару, бели слојеви. ВСв, 
Рас).  
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Дава (Брц, Изв) - њиве, млака. (Повремено на изворскуту 
страну избива вода на два-три д㎘на).  

Дрење - честар, урвине. (Изнад Извор у Дрење копало се ума; 
ујесен су жене копале и носиле. Бс).  

Падина - шума, ливаде, њиве. Имовина Ћишеиних, 
Инђилизових и Тошћиних.  

Пропас - пећина, бездан. Близу Ткачевог вртопа.  
Равни пут - пут. Стрм пут који води од Чуљиног браништа до 

Басаре.  
Садињаци (Бс, Изв) - пошумљена површина испод Равног 

пута.  
Средњи пут - њиве. Пут, који зовемо и Под брдо, не иде право 

на Нишаву, већ изилази на пут Пирот-Крупац код водовода.  
Сулимановица - њиве. Купљено од Турчина Сулејмана.  
Талчино - ливаде. Ливаде Џуриних и Тричкових поред пута за 

Басару испод Луканског браништа.  
Ткачев вртоп - вртача. У близини се налази пећина Пропас.  
Тотиница - њиве.  
Умиште - пашњак, урвина. (Уму копамо у изворско Умиште. 

Брц).  
Циганче - виногради. Изнад села, где се налази резервоар за 

водовод.  
КАЗИВАЧ: Ђорђе Ћирић, 1950.  
ЈАЛБОТИНА (Јалботина).  
МИКРОТОПОНИМИЈА: Рачинов дол (камто Суково) - јама за 

ископавање уме (Има ума, копали смо там земљу за црепње).  
ЈЕЛОВИЦА (Јеловица). (Наше село је сложно: подигли смо 

цркву тријес другу или тријес трећу годину, педесе и другу годину 
прва централа за струју, па смо подигли школу. У Цонин дол је била 
пуста Јеловица, деда ми Гоца тека причаше, девестоседамнаесто 
годиште, Јеловица се селила три-пути у бугарско, па се народ врчал 
поново. Затова ни Бугари зову Пуста Јеловица. Оно има Јеловица у 
Бугарску куде се наши селили. Наше село је збирут㎘к: Лека Поп, 

његова фамилија је из Височку Ржану, а наша фамилија Раћелинци 
је од најстаре фамилије у село: Видојко сам ја, па башта Љубомир, 
па деда Риста, прадеда Коста, а Костин башта је Ранча, Рака, а 
најчесто су га звали Раћела. Видојко Костић, 1927). РОДОВИ: 
Васиљћови (Лека Савин, Јорда Вељина, Витко, син Јордан, овчар).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Голити ридове - коса, голет, пашњак.  
Дебели рид - коса, пашњак, шума.  
Ижњи дол /рет. Ижњин дол - долина, честар. Пландиште за 

овце. Било привремено или стално станиште. (Од Сеници па сто 
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метра нагоре, причали су ми наши стари, у крџалиско време там 
било наше село. Скришно је местото и на једно место расте аб㎘д, 

али малко).  
Рибна бара /Рибња бара - до, поток, шума. Има доста риба.  
Средња орница - извор, ливаде. Извор на ливади.  
КАМИК (Камик). РОДОВИ: Витановци, од Лилинаца, име 

према деда-Витану; В㎇книни, од њих су Здравковићи, који су се 

одселили у Нову Малу; Здравковци, најбројнија фамилија, доселили 
се из Трна 1876. године; Челаковци, до сеоске школе.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бело камење - стена, шума, пашњак. (У Бело камење гледамо 

да видимо какво че буде време. Кажемо: - Ајде, па бегај, да мож да 
слезнеш до Падеш; е, Бело камење, диже се маглата, че пада ћиша).  

Капица - пашњак, шума. (Имало у Капицу Станкова појата).  
Ћијовсћи рид - ливаде, њиве. Успева одличан кромпир 

(Целаковци разорали ливаду и месечар компир излудел).  
КОПРИВШТИЦА (Покриштица).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бегличково гувно - ливаде.  
Ценков бунар /Марчин бунар (Пок, Кп, Зав) - ливаде, долина. 

Бунар на тромеђи поред пута Завој - Копривштица.  
КОСТУР (Костур). РОДОВИ: Ћожинци; Чалејини (Роса); 

Чуркалови?; Џућелине (Деда Џуна, син Стојан, унук Божидар, а ја, 
Стојан сам праунук. По њега смо Џућелине. Он је бил добровољац у 
Српско-турском рату. Руси му давали десет ектара у Пловдив, али 
он се врнул у Костур).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Беглик - ливаде.  
Бечир.  
Јасеница – шума.  
Ледиње - шума, пашњак. (Пекли смо креч, била варница).  
Раљин.  
КРУПАЦ (Круп㎘ц). Стари део села је на југоисточној страни. 

Воденице: (Лећина воденица у стару Ржану, дрндара там било). 
РОДОВИ: Брмбини /Златковићи (Мика, Тугомир); Раћини (Рака је 
дош㎘л из Бугарску из Тогушаново и слава њим је, чини ми се, 

Тодорица).  
МИКРОТОПОНИМИЈА: Долње градине - баште.  
КУМАНОВО (Куманово). РОДОВИ: Јовичови.  
МАЛА ЛУКАЊА (Мала Лукања). Виногради су поред села, 

тамо где су фамилије Јовчини и Вацћини. ДЕЛОВИ СЕЛА: 
Радулово гувно: Део села где су родови Ристини и Роми. РОДОВИ: 
Јовчини; Панајотови /Турци; Цигање.  
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МИКРОТОПОНИМИ:  
Вуксановац - виногради.  
Лазиње (ВЛк, МЛк) - шума, пашњак, ливаде, воћњаци.  
Рудина - стена, пашњак, шума, ливаде.  
Црквено (у село) - баште.  
МАЛИ ЈОВАНОВАЦ (Ћопин Чивлик). МИКРОТОПОНИМИЈА: 

Пазарсћи пут - пут. Стари турски пут ка Пироту између Великог 
Јовановца, Трњане и Пољске Ржане, са једне стране, и аутопута са 
друге стране.  

МАЛИ СУВОДОЛ (Мали Суводол). РОДОВИ: Јосћини 
(Тодорчови, Јосћини, из Трн дошли).  

МИЛОЈКОВАЦ (Долња Паскашија). (Долња Паскашија је 
постара од Горњу Паскашију, чул сам од деду-Цену и од Младена, 
они су од Драмбини). РОДОВИ: Маланци; Пандивонови, од 
Маланаца; Клапшини /Клепшини; Парлатанци /Прлатанци; 
Рамаданови. Сви славе Светог Николу и секу колач, али Милојковац 
позива госте, а Паскашија не позива. (У Долњу Паскашију на 
Гмитровдан излазимо на крс).  

МИРКОВЦИ (Мирковци). (Мирковци и Кљоштица се бранили, 
за земљу се карали, и Мирковчанин убије Кљоштичанина, и 
Кљоштичани оступе. Мирковчање турсћи говорили и извели тога 
човека да га убију. Према Песакљив трап је тој било. Ру. Мирковци 
се граничи с Рудиње, с Шугрин и с Церову. С Церову смо се били 
због Гламу, там утрину имају. Било бијење, јурњава са Церову. Мр). 
РОДОВИ: Паунковци /Пенци; Руличови (Мита Стаменовић, 
трговац, од њи је бил). (Ч㎘кнем да сазнајем откуде смо. Једни 

дошли из Засковци, једни дошли из Црни В㎘р. Мр).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Главура - брдо, шума, пашњак. (Има три Главуре у 

мирковачко).  
Песакљив трап (К-Ћу, Мр) - коса, шума, пашњак.  
НИШОР (Нишор). РОДОВИ: Кукумавће /Кукумавци; 

Субашлије /Јеленковићи (Св. Ранђел).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Балалица (Соп, Нш) - стена, пећина, млака, ливаде, њиве, 

виногради, баште. Појате. (Там кад кер улезне по лисицу, жив не 
излази, оне га закољу).  

Бањица (Гра, Нш) - голет, пашњак, извор. (Жешката вода там 
извира. Ума се копало у Бањицу испред Селску воденицу).  

Дисаѕи - шума, њиве. (Дисаѕи су над Ступчеви долови, куде је 
чешмата).  

Јеленков дол (Гра, Нш) - долина, шума, пашњак.  
Мирин печ - пећина.  
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Породин.  
Преслап - седло, стена, шума.  
НОВА МАЛА (Нова Мала). ДЕЛОВИ СЕЛА: Бьзик мала 

(Ратарска улица).  
РОДОВИ: Срдите; Ташкови, из Власи (Љубисав, Владимир, 

Новица) (Св. Тројица); Томанови, из Височких Одороваца (Св. 
Тодор); Шопотанови (Новица); Џанђерице.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Данилово (изнад Бабину бару) - њиве.  
Литкавица - њиве. (Имали смо тамо имовину, њиве).  
На Костино /Бабин мираз (према Бабину бару) - њиве.  
Пировица (у Меру) - њиве. (Лево и десно од пут за Присјан).  
ОБРЕНОВАЦ (Обреновац, арх. Чивлик). (Наше село 

Обреновац, тријес куће са све Цигање. 2008. г).  
РОДОВИ: Анђинци.  
МИКРОТОПОНИМИЈА: Анове - виногради, њиве. Заселак. 

(Тува су Турци размењували робу).  
Парасине - честар.  
ОРЕОВИЦА (Ореовица, Орејовица). РОДОВИ: (Јед㎘н из 

Ореовицу бил учитељ у Кљоштицу и после се насели у Минићево. 
Милорад Голубовић, 1932).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Глама - камењар, голет, пашњак, шума. (Местото се по 

камањето зове Глама. Крстина Димитријевић, 1930).  
Влајкове ливаде - шума, ливаде. (У туј шуму се крил Борош).  
Дражиловац - шума, пашњак.  
Кулиште - брдо, стена, шума. (У Кулиште смо ишли у 

здравац).  
ОСМАКОВО (Смакова /Осмакова). (Осмаково је имало, кад 

сам ја бил дете, окол триста и педесе дома, Црвенче само чет㎘рес 

и пет). МИКРОТОПОНИМИЈА: Смрден㎘ц - њиве, извор, пашњак. 

(У дрен идемо у Смрден㎘ц).  

ПАКЛЕШТИЦА (П㎘клешица, П㎘клештица). (Костини, 

Мечкари, Митћини и још једни, четврту не знам, четри фамилије су 
се доселиле прве изи село Т㎘трешицу, там Турци уништили село на 

Јованден. Прво се доселиле у Дол. После дошле још фамилије, 
доселиле се и село се померило овам. Војислав Андоновић, 1930. 
Паклештица је била у Циганку, уз Дол, а доселили смо се из 
Мирковци. Тома Живковић, 1943). ДЕЛОВИ СЕЛА: Лулинсћи сокак 
(од продавницу према мос). РОДОВИ: Агничини; Аџије, (Камен 
Видановић од Аџије из П㎘клештицу отиде да је слуга у Славињу и 

там се ожени. Од њега су три сина: Петар, Симеон и Јова, 
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учитељ. Александар Ранчић, 1939); Мадини /Здравкови, грана 
Митћиних (Мада Митћин, од њега смо Мадини. Здравко му је 
башта, кућа му је била прекопут Громшини до рекуту); Ћирчини 
(Сретен); Џунелинци, (Имају имовину заједно с Виденови и с нас 
Бузини. Сви имају појату у Драђију, и на крс у Градиште сви 
излазимо заједно на Духови. Џунелинсћи је први вртоп од Луканску 
чуку. Илија Спасић, Пк, 1936).  

КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: (Село је било у Дол, а куде је 
црквата било је гробље. После преселе цркву на гробље, а гробље на 
Маргарет. Наши су се венчавали прво у Свети-Илију, у Рсовци, а 
после рата у Гостушу. Ја сам се венчал у нашу цркву. Ђорђе 
Здравковић, 1941).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Баљћина падина - падина, њиве.  
Белчин гроб (на Ковачево) (Пк, Брл, Рс) - пашњак, шума.  
Било (Дој, Пк) - стена, пашњак, шума.  
Горњи бајин дел - пашњак, шума, њиве.  
Горњи јавор - њиве, пашњак, шума.  
Горњо падиње - ливаде, шума, њиве.  
Динчин вртоп (у Ковачево) - вртача, пашњак, шума.  
Долњи бајин дел - њиве.  
Долњи јавор - њиве.  
Долњо падиње - шума, ливаде, њиве.  
Ђоринсће ливаде - ливаде.  
Ђоринска бара - ливаде.  
Ѕуља - извор. Извор у селу.  
Јаворсћи в㎘р - врх, шума, пашњак.  

Ковачево (Пк, Дој, Брл, Рс) - пашњак, шума. Велики потес.  
Ливаде на Рубенови - ливаде. Својина фамилије Рубенови.  
Луканска чука - врх, шума, пашњак.  
Меџу-долове - шума, пашњак, ливаде.  
Преод (Пк, Рс) - седло, стена, шума, пашњак. (Преод је 

супротива Браниште).  
Рункул - шума, пашњак.  
Самотворни коњарник - стена, шума, пашњак.  
Стрљушко лице (до Преод) - стена, шума.  
Субина локва - пашњак, локва. Повремено појило стоке.  
Шумћин кладенац - извор. (Поди млого стару и укорењену 

букву има кладенац, пијемо воду од њега).  
ПАСЈАЧ (П㎘сјач). (Турци проодили на П㎘сјач. Село је било 

ниско, куде су биле воденице. После село побегне у странуту куде су 
са. И у Долњо ропотово било село. Верослава Стефановић, 1931. 
Деда ми је причал да је П㎘сјач од Косово, Високи Дечани, и да су 
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руско порекло. Мила Панајотовић, 1980). РОДОВИ: Бријинци, геогр. 
брина је камена греда, а они су на каменој греди. Има Бријинаца у 
Мркоњићграду на каменој греди.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Жежничиште - шума, пашњак. (У Жежничиште смо правили 

ћумур).  
Каландеров шумак - шума. Гробље (Гробишта п㎘сјачка су у 

Каландеров шумак).  
ПЕТРОВАЦ (Смрдан). РОДОВИ: П㎘цкове (Љуба Кривка).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Дириминтиница - њиве.  
При село - њиве 
Присад - њиве.  
ПИРОТ (Пирот). КАФАНЕ: Коста је држал кафану и у 

турско време. Кафана Стара Србија на Круп㎘чћи пут. Позади 

кафану су биле собе за преноћиште, а зад њи су штале за стоку и 
запрегу. А даље су биле њиве и б㎘шче све до Нишаву. Јован 

Петровић Мрца, 1936). ДЕЛОВИ ГРАДА: Аризанова мала (Ам): Ту 
су живели богаташи Аризанкови, који су имали млин на почетку 
улице, а даље су живели Цигани ковачи који и данас тамо живе. 
Љиљана Николић, 1935). Ѕевѕе корзо: шеталиште тијабарске 
омладине од Големог моста ка Крупачкој капији. (Оно је у 
Терѕиницу. Не знаје се ни д㎘н ни време за шетњу, понекоји иду сваћи 

д㎘н тека. Оставе девојће стовне на Гушевицу и шетају се. Новка 

Ђорђевић, 1926). Галата мала (Глм): Најдужа махала. Јатаган мала 
(Јтм): (Тамо су били све занатлије, затова је Занатлијска улица. 
Јован Петровић, 1936). Јендек мала (Јм): (Тамо су биле турске 
баште, много се крало из њи, па ископају јендек да се бране, ров, да 
не мож там да преоде да крадну. Јован Петровић, 1936). Кале-
капија: (На Кале-капију живе Кале-капијанци и Кале-капијанће). Кеј 
- кеј поред Нишаве. (Кеј је подигнут хиљаду девесто двадесет и 
шесте после велике поплаве. Мој прадеда Јеленко оде код 
Мисирлића, преседника општине и каже му да че да даде 
бесплатно десет хектара поред Нишаве за кеј да се направи. 
Мисирлић је одузео свакоме за кеј и никоме није платио. Олгица 
Петковић, 1938). Нова мала (НМл): највећа махала, односно 
посебно насеље уз сам Пирот, од досељеника са свих страна, данас 
део града. Провалија: део града око пута који води од железничке 
пруге ка Нишору. Четал капија: (Там куде је била Четал капија 
гробље је негде било. На Четал капију су попове четали када 
покарају мртвога на гробље. Застањували там и попове четали. 
Љубинка Здравковић, 1924).  
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РОДОВИ: Антанасијевићи (Јован и Миланка) (Св. Јован); 
Бајини, из Сопота (ул. Кнеза Лазара) (Св. Ранђел); Банзини (Св. 
Јован); Банкови (Банкова банка све има); Белчини (Јеста бојаџија: 
отац Перча из Горње Страгаре код Тополе, а мајка Олга из Клисуре 
код Беле Паланке) (Дм); Белчини (ул. Предрага Бошковића) (Св. 
Стефан); Бошњакови (Они су све Трњанци; мајка им је од Трњанци 
добила тај део. Четри сестре: Нада, Гока, Мица, неје имала деца, и 
Јелче, природена од богатога мајстора из Трњану. Марија 
Петковић, 1938) (Пм); Брложање (У Стојана Миладиновића улицу 
све су насељени Брложање. Миодраг Тошић, 1939); Бумбареве; 
Васићи, досељени из Росомача (Бранко пекар) (Бк); В㎘клине; 

Гаричће, од Дуганови (Душко Гаричка, мој башта, бил убаво 
црнпурасто дете, па га стари људи из комшил㎘к звали Гаре, Гарче, 

Гарчице, и тека деца од това направила надимак Гаричка. Олгица 
Гаричка, 1936) (Гм); Гркови /Грци (Педа) (Бк); Гузини (Св. Јован); 
Дебрелије (ВПн); Деда-Илијини (ГМл); Делеманци (Крк); 
Дојћинчање /Ранчићи (Наши се доселили из Дојћинци на Круп㎘чку 

капију) (Крк); Дуванћове (Имали су лозје у Прчевац до Тодоровсћи и 
Дуванћови виногради. Јован Петровић Мрца 1936); Јарето (Брц или 
ДД); Касумови /Јонићи, Роми ковачи; Клечће (Св. Ранђел); 
Кобилареви, од њих старац живео сто година (Бк); Лебинови (Гм); 
Паспаљанове (Крк); Прошљакови, од Мунини (Светозар, слеп бил, 
али неје просил. Дедин отац је бил слеп па су га због тога звали 
прошљак. Љиљана Николић, 1935); Рогожареви (На свекрву ми 
башта бил је рогожар, па смо по њега Рогожареви. Даринка 
Костић, 1928); Севини (Бк); Сергија, из Лужницу (Св. Никола); 
Стоиљковићи, оснивач фамилије из Криве Феје код Врања; 
Ћиливрије /Марковићи (Јова Марковић од Ћиливрије из Пирот из 
град је дош㎘л да се призети у Суково); Ћосини, из Шљивовика (Св. 

Ранђел) (Пм); Таушанови; Трчи-Велкови, Велко Трчи-Велко, велики 
трговац из Боклуџе; Ћежине; Цврце, по родоначелнику Живојину 
Милосављевићу из Причевца код Књажевца. Радмила Голубовић, 
1943) (ТБ); Црнћине; Ц㎘клине.  

 (Муж ми је из Росомача. Бранко, његов отац, био пекар у 
војсци. Браћа се договоре да им уступи имање, а они да му даду 
паре да се одсели у Пирот. И он се досели на Бериловачку капију, до 
Јарето. Купи на отплату пекару у Тијабари и ишколује децу. 
Персида Васић, 1924).  

Наћи имена фамилија следећих особа: Кис (Бошко); Турка 
(Драган); Рачка (Перица); Македонче (Радица); Галка (Љиља), 
надимак по мајци Галки; Недеља (Вера), по својој баби Недељи; 
Луда Олга.  
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КУЛТНА МЕСТА И ИЗВОРИ: Крс према Бериловци на Брег: 
(Излазили смо на тија крс, славило се. Окол њега једење и пијење, 
блех музика, свире Цигање. Седи се, поје, једе. Там Санда Мрца, 
Благоја вурунџија).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бара - пашњак, шума, баште. (Десно од Железничћи мос према 

Големи мос биле су баште, али и рупе. Копало се песак и земља за 
циглану. Расле су врбе и раставичје).  

Белчуговица - њиве. На старом путу за Држину.  
Бериловсће ливаде (Брц, Пир) - ливаде. (Играмо дувало или 

крпењачу, пространство големо. Там су биле и војне вежбе, па се и 
ми играмо вежбе. Јован Петровић, 1936).  

Боклуџе - поток. (Боклуџе су текле од Кавак, па Касерине, па 
Стара црква, и до табану. А два моста преко Боклуџу су били тамо 
куде је са Црвени трг).  

Горња ливада - ливада. На крају улице на Бериловачкој капији, 
према прузи и уз пругу.  

Жуково - баште, њиве, виногради. (Жука, Турчин, држал је 
имање там и по њега се зове. Нишава тече кроз Жуково имање. 
Баби-Бећини су там имали виноград. Јован Петровић, 1936).  

Пресечћи поток (Соп, Нш, Пир) - поток, долина, шума, 
пашњак.  

Сопотска петља (Пир, Ста, Соп). - њиве.  
Ћеремиџиница (Пир, Брц) - шума, пашњак, њиве, баште. 

Воденица Ђециних из Бериловца. (Там има врбаци).  
Цинцин кладенац - извор, баште, ливаде. (У Цинцин кладенац 

се удави дете. Љиљана Николић, 1935).  
Џенар - баште, виногради. Бунар од око 10 м дубине. Оброк. 

(Там до крсат беше колиба исплетена од лозиње. Јован Петровић, 
1936).  

ПЛАНИНИЦА (Долња Планиница). ДЕЛОВИ СЕЛА: 1. 
Шуманица, Средњи рид и Кошаре.  

ПОКРОВЕНИК (Покревеник, Покривеник) РОДОВИ: Вучини 
(Тилко); Здравкови /Качеманови, потичу од Здравка који је био лењ. 
(Здравко неје имал од какво да живи па дојде да буде овчар у 
Покревеник, овам се ожени и заснује фамилију: Здравко -Јован-
Стеван-Момчило-Ранко-Александар-Марија. Марија Маринковић, 
1979, Пок, Пир); Кртови /Митровићи (Смиља од Кртови умрла је у 
Гламу, смрзла се у снег).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Влавац - извор. Јак извор поред села. В㎇ва је метеодемон код 

Влаха, здухаћ, брани село од невремена, града, тешких провала 
облака.  
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Марчин бунар /Ценков бунар (Пок, Зав, Кп) - долина, ливаде. 
Бунар близу пута Завој - Копривштица.  

Марчине ливаде -ливаде.  
Пес㎘к - камењар, пашњак. (У Пес㎘к црвеница и крупно камење, 

за тешање добро. Од тија камење правимо воденични камење, 
корита, стубови, куће).  

Рунћулсћи дол - долина, шума, ливаде. (У Рунћулу и Рунћулсћи 
дол копамо земљу за прање).  

ПОЉСКА РЖАНА (Пољска Ржана, Ржана). Од друге 
половине 20. века до данас било је масовног досељавања из Берин 
Извора, Раките, Вучидела, Јасеновдела, Искроваца, Поганова, 
Црвене Јабуке, Кусе Вране, Камика, Пресеке, Беровице и других 
села. Чоролејина воденица је била велика и обезбеђивала велике 
приходе. (Шес буће је имала. Була продаде Петру воденицу, на 
Мечкарови из Пирот. Али он се разболи и продаде ђу на 
Стојановића из Пољску Ржану. Чоролеја је држал ту воденицу 
1856. Туркиња Јања је продала Мили Мечкару из Пирота 1887. 
Радмило Петровић, 1945). РОДОВИ: Апостоловићи, досељени из 
Студене (Св. Никола); Виденови (Јед㎘нити остане Виден); Витћини 

(Јоца); Гоцини, од Чоролејиних (Жена доведе сина у Чоролејини. И 
кад вој муж умре, купе на пасторка имање према гробље, да немају 
замешанцију с њега. Радмило Петровић, 1945); Гуцине /Крупчање 
(Јова); Дамњановци, (једна од две најстаре фамилије) (Св. Никола): 
Мрдачови; Пејинци, сви изумрли; Роми староседеоци (Сви имају 
неку зимску славу, а не само Васулију, Четрнајести јануар); 
Ћирини, из Студене (Св. Ранђел).  

(Чоролејини су из Смиловаца: Прво се доселили у Селиште 
1856, а 1873. из Селишта у село. Стриц Урош Петровић, он је 
девесто шесто годиште, причао је да смо дошли из Далмације или 
Лике, преко Косова па у Смиловци. Милан је дошао из Смиловаца 
1795, а Петар је од њега, звали се Милини. Доселио се у Крупац, а 
после дође у Пољску Ржану. Круп㎘чко лозје има између Извора и 

Крупца. Радмило Петровић, 1945. Највећи број фамилија и 
домаћинстава потиче од Угљаревих и Дамњановаца. Они који су од 
Угљаревих славе Светога Николу, а који су од Дамњановаца славе 
Свети Ранђел. Остале фамилије су малобројне и славе мање 
заступљене славе, односно ради се о досељеничким фамилијама. 
Горан Николић, 1961). 

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Алачев пут - пут. Стари турски пут од Пирота према Бугарској 

који иде између Пољске Ржане, Трњане и Великог Јовановца, са 
једне стране, и аутопута са друге стране. (Ми тија пут окамо Алачев 
пут, а Алачевци и Ћопинчање га окају Пазарсћи пут).  
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Бурегџиско кладенче /Буруклиско кладенче /Радиславово 
кладенче (под Висоћи брег) - извор. (Там је Тувегџиска чешма).  

Врбак (уз Нишаву) - шума, врбе.  
Дамњанов пут (Изв, ПРж) - њиве. Назван по првим 

досељеницима Дамњановцима.  
Јаз - њиве, воћњаци, ливаде.  
Јаз уз воденицу - јаз и канал (1, 5 - 2 км). (Дојде река, пробије, 

зими чистимо, двојица умрели, па продадена 1897. г. Купил Влада 
Васић јаз уз воденицу. Шес буће су биле, шес камика, све под јед㎘н 

кров. Влада је имал половину, а Соколови, Војинови и Тићини другу 
половину. Владина је једна половина вода, па смо му плачали за воду 
за градине. Радмило Петровић, 1945) 

Јусувовица - њиве. (Има бунар).  
Крива врба / Криве врбе -њиве, баште, шума. (Там повремено 

има мос).  
Мечкарица - баште, воћњаци, воденица.  
Соколове ливаде (испод Басару) - ливаде.  
Турска гробишта - њиве. Угао између пруге и аутопута код 

постаје Божурато. (До рампу има турска гробишта уз пругу, там се 
изорују кошчине).  

ПОНОР (Понор). РОДОВИ: Дутини (Дутини имали њиву 
поред пут, и пројду Цигање и замене им бебе, украдну њино, а 
оставе своје. И по тој су Цигање, тека и окамо. Мож да неје било. 
Новица Ристић, 1921).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Вртаче - вртача, пашњак, шума. Вртаче. Појате.  
Костина плоча (Пн, П-Тл) - стена, шума, пашњак.  
Скачковица.  
ПРИСЈАН (Присјан). РОДОВИ: Ватовци (Вита Шеф из Ваву 

или Валниш се доселил. Светислав Костић, 1954).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Пожаревац - пашњак, ливаде.  
Рајанова долина - пашњак, ливаде.  
Ропчева падина - увала, пашњак, шума, ливаде. (У Гуштерицу, 

Ропчеву падину, Аџибеговицу, Рајанову долину, Церак и Пожаревац 
печурке беремо. Стојанка Живковић, 1916).  

РАГОДЕШ (Рагодеш). Село је било у Селишту, које је део 
села, и у Батеју /Градишту. Археолошке ископине се налазе у 
Тешино. Од села до Нишаве и аутопута има 6, а до Пирота 20 км 
(ако не газимо реку). Село има многобројне бунаре, а данас и 
водовод. Шума задовољава потребе. Услови за повртарство и 
воћарство су повољни. Ратарске површине су прилично слабе, више 
одговарају стрнинама него кукурузу, али углавном покривају 
потребе у хлебу. Сеју се пшеница, раж, јечам, овас, кукуруз. 
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Пашњаци  и ливаде су пространи али слаби, па услови више 
одговарају козарству и овчарству, него говедарству и свињарству. 
Овчарство је главна сточарска грана. Чувају се и козе, говеда, 
свиње. Коњи се чувају само за вршидбу и за јахање. Пчеларство је 
развијено. Повртарство покрива потребе у пасуљу, кромпиру, луку, 
бостану. Има доста воћа, највише шљива, али и крушака, јабука, 
трешања, вишања. Виноградарство је развијено, даје и тржне 
вишкове вина. Тржни вишкови: овце, говеда, телад, свиње, прасад; 
млеко, сир; вино, ракија, пасуљ, кромпир, лук. Женидбе-удадбе: 
Базовик, Орља, Враниште, Темска, Станичење, а ређе Шугрин и 
Стањанци. Објекти: школа, продавница, водовод. ДЕЛОВИ СЕЛА: 
Бара, Божина мала, Големи дел (према Враништу), Гостушка мала, 
Дрен (према Темској), Лискач, Лулин дол (до центра), Панинска 
мала, Копајчина падина (према Куманову), Пешкопеј, Рид, Чићер. 
ЕТНИЦИ: м Рагодештанин/Рагодешанин - 
Рагодештање/Рагодешање; ж Рагодештанка/Рагодешанка - 
Рагодештанће/Рагодешанће; Рагодештанче/Рагодешанче - 
Рагодештанчета/Рагодешанчета. КТЕТИЦИ: рагодешћи, ка, ко.  

РОДОВИ: Агушови (Алимпија); Антини (Св. Јован); Бачевци 
(Св. Ранђел); Божини, пореклом из Шугрина (Св. Врачи); 
Будинћини; Васиљћови; Вучћини (Св. Никола); Гостушање (Св. 
Јован); Дренци, в. Манинци; Ђелини (Вилка, Бранко); Здравкови 
(Св. Јован); Јонћини (Св. Јован); Колини (Св. Ранђел); пеј. Коњи 
(Влада, Ранко), в. Лећини; Костадинови (Св. Алимпија); Кржини; 
Крстини (Св. Алимпија); Лалини; Лећини (Св. Јован); Манинци 
/Дренци (Св. Никола); Манћини (Св. Ранђел); Марјанови (Св. 
Врачи); Маћини (Св. Врачи); Милојкови (Св. Јован); Митини (Св. 
Јован); Минчини (Лека); Мурђини; Нацћини, в. Шкодрини (Св. 
Јован); Опашћини/Опашћине (Св. Никола); Османовићи/Цигање; 
Панинци/Пепељуганови (Св. Алимпија); Паунови; Пенини; Панчини 
(Св. Ранђел); Петкови (Св. Алимпија); Петлови, в. Ћитини; Пецини 
(Св. Никола); Раденкови (Св. Ранђел); Ранђелови (Св. Ранђел); 
Ранчини (Св. Алимпија); Раћини (Св. Алимпија); Сандини (Св. 
Јован); Сарамандини (Деска); Симини (Св. Јован); См㎘кљини (Св. 

Јован); Станчини, нестали (Св. Алимпија); Таћини (Св. Јован); 
Ткачеви (Св. Врачи); Товилови; Тољини (Св. Алимпија); Томини, в. 
Агушови; Ћеремусини (Св. Јован); Ћикарини/Ћикарци (У Чићер 
живе); Ћирини; Ћитини/Петлови (Св. Јован); Цаврини; Цигање, в. 
Османовићи; Цолини (Св. Алимпија); Чукулови/Чуколови/Чоколови 
(Св. Никола); Швикљини (Св. Алимпија); Шијакови (Св. Ранђел). 
КУЛТНА МЕСТА: ОБРОЦИ: 1. Видовдански крс у Тупанар. 2. Крс у 
Десилицу. 3. Петровдан у Барсћи дел. 4. Света-Богородица у Бресје. 
5. Свети-Илија у Бајин крс. 6. Бртенежица: оброк за Светог Илију 
(Секли смо на Свети-Илију колач ми Лазаревићи тамо). 7. Свети-
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Илија у Големи дел. 8. Свети-Илија у Ћитин крс. 9. Свети-Илија у 
Цолин крс. 10. Свети-Никола у Дрен. 11. Свети-Никола у Рајчиницу. 
12. Свети-Панталеј у Вранишћи дел. 13. Свети-Ранђел у Кумаревац. 
14. Свети-Ранђел у Симиџисћи крс. 15. Свети-Спасовдан у 
Смрдељ㎘ц. 16. Свети-Тома у Мађилку. 17. Свети-Џерман у 

Сарамандин крс. 18. Свети-Џерман у Селиште. ЗАПИСИ: 1. 
Брестови у Бресје (3). 2. Швикљино миро.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Балбатин - њиве. Главно поље. Појате.  
Батеј / Градиште – њиве. 
Бртенежица - оброк Свети Илија.  
Бунавац /Буновац - шума, пашњак, воћњаци, баште. Појате.  
Букавац - поток, шума.  
Вранишћи дел /Големи дел (према Враниште) - брдо, њиве.  
Градиште в. Батеј.  
Дел (над село) - њиве.  
Десилица - ливаде, њиве, баште, воћњаци.  
Камик - камењар, пашњак, њиве.  
Мурџин кладенац (у село) - извор.  
Надгора - шума.  
Падеж - увала, њиве.  
Падина - пашњак, шума, ливаде.  
Река / Петрова река - река.  
Селиште - ливаде, њиве, виногради. Део села. Оброк Св. 

Џерман.  
Симиџисћи крс - пашњак. Заветни крст Св. Аранђелу. По 

предању, ту се одмарали трговци.  
Сливица - њиве.  
Содовик /Садовик - шума, пашњаци, њиве.  
Старилук /арх. Старилуг - шуме, пашњаци, њиве.  
Стојча падина - њиве.  
Турсће ливаде (према Базовик) - шума, ливаде.  
Чићер - чука. Заселак.  
Шаков рт - шума, пашњак.  
РАСНИЦА (Расница, Росница). РОДОВИ: Балије /Јовановићи, 

Чедин отац Стојан доселио се из Доње Планинице; Кодини; Мрме 
(баба-Драга); Спасови, досељени из Сиње Главе (Деда-Спас сас 
сина Косту је дош㎘л. Војислав Костић, 1936).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Јеленсћи скок - стена, шума. Најбољи одјек је од Јеленског 

скока и од Св. Николе.  
Локва /Лока (Рас, Б-Вј) - стена, вртача, пашњак, шума, њиве. 

Има много вртача. (Това место не држи воду, нема локва. Креч 
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печемо на Зајчи плот, Мајни крс, Логориште, у Церевку реку, па и 
на Локву).  

Манастирско (до Главан) - пашњак.  
Три-ореја /При три ореја - воћњак, њиве.  
РОСОМАЧ (Росомач). РОДОВИ: Аџијини (Аџијинци, 

Сурчинци и Кавеинци су од три брата); Вунтини; Гошћини (Пера); 
Кал㎘пови /Маџарје; Луланѕе /Ђорђевићи; Мутенице; Најденовци 

(Некоји од њи млого крали стоку); Ристинци (Пенка Пеливанка је од 
њи).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Буков дел - шума. Расте буква.  
Влчи прелаз - превој, стена, пашњак, шума. (У Влчи прелаз 

појата, а у Шишарку вода).  
Вунтин вртоп - увала, шума, пашњак. Појате.  
Добродол - шума, ливаде. (Добродол је у-Рудин под Куклу).  
Заградња - извор. Појате.  
Костина плоча - стена, шума. (На Ђурђевдан сви иду на 

Костину плочу на в㎘р да најду здравац и младу букову шуму).  

Крстопутина (испод Пепеинци) - камењар. Раскршће.  
Кукла – стена. (Ишли смо на здравац на Куклу у венци).  
Локва (у Равниште) - локва. Бунар. Повремено појило за 

стоку.  
Мало равниште - ливаде, њиве.  
Оин пут /рет. Војни пут - пут. (Од село према школуту пут. 

Там вода избива).  
Пут преко Страње - пут.  
Росомачћи в㎘р - венац стена. (Вен㎘цат је росомачћи, а горе 

ливадете су само славинсће и ржансће).  
Пенћина шопка - извор. Чесма.  
Тупанац - суват, шума, млака. Истиче се висином, па се 

каткада назире Дунав. (Млаће има, има живо блато. Кад видим 
морето, очу да кажем Дунав, нај сам се радувал. Томислав Васић, 
1932).  

Шишарка - извор.  
РСОВЦИ (Рсовци, Рсавци). РОДОВИ: Алт㎘нини, по оцу 

Миодрагу (Били су дванајес сестре и брат, Влада Петков је од њи. 
ВРж); Ћићерини; Цанинци.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Вирови - купалишта на Височици. (Преко лето се купемо у 

осам вира).  
Голубарска дупка – пећина. (У Голубарску дупку смо лежали с 

овце). 
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Градиште у Клисуру - извор, брдо, честар, камењар. Слаб 
извор, ако се пије вода, тера на мокрење. (Там некад град бил).  

Ђубришта - место поред села где сељаци истерују стајњак да 
прегори, како им не би сметао у уском дворишту.  

Жедовина (Рс, ВРж) - честар, пашњак.  
Калин мос - мост. Мост на Височици у селу.  
Каминсћи брег - брег, камењар, честар.  
Којеловица - ливаде, њиве.  
Патос - купалиште. Равно и плитко дечије купалиште у 

Височици.  
Сувражица.  
Цанина река - поток.  
Царево.  
Црепњиште - место где се ископава земља за израду црепуља.  
Челебијак - извор у селу. (Там смо изводили невесте на-воду).  
Џедомирица - брдо, камењар. 
Шопа - извор.  
КАЗИВАЧ: Јагода Дојкић, 1930.  
РУДИЊЕ (Рудиње).  
РОДОВИ: Вељинци; Црнци (Башта и мајћа им црни, па и 

зовемо Црнци).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Гувниште - ливаде, пашњак.  
Дреновсћи дол - до, шума, пашњак. (Там нема никакав дрен).  
Дубак - шума, њиве. Бујна храстова шума. (Има ботури 

големи. Јед㎘н ботур од неколко века, пет човека да се около увате 

за руће да мож да га опколе). 
Черкасовац (према Смрден㎘ц) - њиве, шума, ливаде 

СИЊА ГЛАВА (Сиња Глава, Сину Глава). РОДОВИ: 
Пендановци, можда род са Пендановцима из Петровца. КУЛТНА 
МЕСТА: Свети-Џорџа (6.11) (У Црквиште у село. Излазимо на 
Џурџовден). ЛЕКОВИТ ИЗВОР: Света вода (испод Малу чуку).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Арсина долина (Пс, СГл) - долина, шума, пашњак.  
Белешина - шума, пашњак. Сточно гробље. (У Белешину је 

гробље за ситну стоку, а и Коњарник за крупну. СГл, БЧ).  
Варница - шума, пашњак. Место где пеку креч.  
Коњарник - пашњак. Сточно гробље.  
Мала чука – извор. 
Света вода (испод Малу чуку) - извор.  
СОПОТ (Сопот). РОДОВИ: Бузини, старо име Мајсторови 

(Купили вола од Бузаџију и он кроз село млого м㎇цал. И Бузин вол, 

Бузин вол м㎇ца, и по волатога Бузини. Старо име Мајсторови, били 
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големи мајсторе: јед㎘н те забавља, друђи ти узима. Вукашин 

Пејчић, 1922); Думенови, од њих Пећини (Думен је мој прадеда); 
Корчини; Мајсторови, в. Бузини; Ристини, досељени из Топлог Дола 
(Топлодолци у Сопот су три куће: 1. Ристини, први се доселили. 2. 
Топлодолац Тома, зет у Бузини. 3. Топлодолац, зет у Ћућини. 
Драгослав Ђорђевић, 1945); Талићини, плац им је у центру села, а 
њихов потомак подигао зграду Шангај поред пута Пирот - Темска 
код прелаза за Сопот.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Голубија - њиве. (Између Сопотсћи прелаз и село, пред улаз у 

село). 
СРЕЋКОВАЦ (Чориндол). РОДОВИ: Колчини (Грозда).  
МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Овчарник -пашњак. Појате.  
Ћекавица - пашњак, ливаде. Појате.  
СТАНИЧЕЊЕ (Станичење). РОДОВИ: Горчивћини; 

Коњареви, доселили се из Звонаца; Марчини; Савинци /Дрданци 
(Баба-Николија играла дрдавку). КУЛТНА МЕСТА: Манастир до 
гробље (прављен после Првог светског рата).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Бој-кладенац – извор. (Код њега је била ладњача).  
Каменита кула - стена. (На једнога даду у Белаву ливаду 

голему, а на Васу у Лужну бару. Они разбивали стене с чукови и 
штранђе и пресечу пут за Белаву. Предраг Петровић, 1948).  

Рунка - коса, шума. Дуга коса која се спушта, повезана са 
Белавом.  

СУКОВО (Суково). РОДОВИ: Ан(ц)инци /Ранчићи, према 
баба-Ани (која је издалека дошла); Кључарци (Душко), деда је из 
Вучидела, као момак био турски слуга, овчар на појати у Кључу у 
атару Јалботине, па се преселио у Суково и засновао породицу са 
женом из Грапе; Кужљарци; К㎘шини /Попови; Лазарковци (Јова 

Грапа, башта ми Станимир Лазарков, и Јова Марковић. Јова је из 
Пирот дош㎘л да се призети у Суково, од Ћиливрије је. Тражили 

злато. Душан Спасојевић, 1930); Мојинци (Тола), зет у Цолинци из 
села Моинци, станује према Јерми; Џевгалци. (И Анинци и Џевгалци 
су одма изнад Светицу у село).  

МИКРОТОПОНИМИЈА: Ждребна (у Братају) - пашњак, 
шума, јаруга. (Она је изнад Џуринсће појате, десно од пут који води 
за Чориндол).  

ТЕМСКА (Темска). Ветар Клајћа дува низ реку Клајћу и врло је 
хладан и јак. (Клајћа свири, ја докара још једна кола дрва. Зимус 
Клајћа кад засвири че однесе и крововети). ДЕЛОВИ СЕЛА: Голема 
страна; Мала страна. (Мала страна има посебан атар све од 
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Пребијен дел, па до Манастирско. Преко Темштицу, десна страна, 
све је големостранско; Голема страна је уз Клајћу). РОДОВИ: 
Андрејинци; Барејинци; Баџини; Бензини; Бојинци /Бојчинци; 
Брбуловци; Гођини; Гоцини; Добрунци; Ђоћини (Ратко); Житкови 
(Св. Ранђел); Јулћини; Живинци; Житкови; Калаџијинци; Калини; 
Катћини; Качаци; Качамановци; Карлини; Латини; Лићинци; 
Лоличеви /Лоличовци (Св. Ранђел); Кузмановци; Маруганови; 
Мијинци; Микалчови; Милови; Минини; Мрцини; Палавозовци; 
Пенинци; Пећеловци; Пижини; Попрћишовци /Попоћишовци; 
Попови; Пунини; Пуцулови; Тамбуријини; Тарејинци; Тацкови; 
Толини (Тола Чичан) (Алимпија); Томинци (Тома, намешта руке, 
ноге); Ћисалопејци; Ћелешови; Ћешеинци; Ћурувијинци; Цинцари; 
Цурини; Џонинци; Чашинци; Џунћини; Шаркови (Слава, Иван); 
Швикљинци; Шишитовци; Шиптаре, досељени из Дебра (Максим, 
Тома, Ђока); Шонинци.  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Андрејинци (у Стубал) - ливаде. Заселак.  
Баби(н) нос /Бабинос - појате. (Према Церову, лево).  
Бајћина лука - њиве. Појате. (Од Трпезицу према Темску).  
Белине појате - воћњаци, ливаде, њиве. (Појате према 

Сопот).  
Бојин двор (уз Реку) - ливаде.  
Брачичов ареј - њиве.  
Бунар (изнад Рудиње) - шума, ливаде.  
Витин јаз /Витина воденица - воденица, баште. Јаз.  
Вишњица - њиве. (У Вишњицу било село Каменица).  
В㎘р-лазиње - шума, пашњак. (Десно од Темску према Церову).  

Залин гроб – њиве. 
Каменица - село из предања. (Причали су ми стари да се тако 

звало село које је било у темачку Вишњицу, па се преселило близу 
Београд и там се зове Вишњица. Милан Ђорђевић, 1973).  

Клајћа - река, долина, ливаде, пашњаци, шума, њиве. Огранак 
кошаве који дува низ долину Клајћа такође се зове Клајћа.  

Кривуља - виногради, њиве. Једно од два сеоска гробља.  
Куси дел - равница, њиве.  
Лешка лука (до Реку) - зараван; њиве; вир.  
Луг - ливаде, њиве. Одавно биле само ливаде.  
Лулин камик - стена. Стена у Малој страни и куће поред ње. 

Манастирско - шума, воћњаци, баште. Потез око Манастира Светог 
Ђорђа.  

Мезина бара - млака, шума, виногради. Заселак.  
Мићино гувно (у село) - пашњак, ливада. Део села.  
На-стубал - извор, шума, пашњак, ливаде. Заселак.  
Петрова река - река.  
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Провалац (Тм, Ор) - урвина, њиве, виногради. Врло плодне 
њиве. (Копамо уму у темачко, Провалац; Темштање ни јуре да не 
поткопујемо. Бз, Рг).  

Рагодешћи брод - њиве. Газ преко Темштице где прелазе 
Рагодешани када иду у Пирот.  

Рајчиница (све до Станичење и Куманово) - чука, поток, 
пашњак, њиве, баште. Чесма.  

Свињарштица - њиве, виногради. (Свињарштица прави рај, 
зреле црешње за Први мај).  

Сизов трап (Рг, Тм) - коса, њиве. Између Рагодеша и Стубала.  
Ћоћа - брдо, њиве. Брдашце у Кусиделу.  
Устр㎘шан /Устьш㎘н (према Куманово) - пашњак, шума, 

воћњаци, баште. Заселак: куће, појате.  
Царина - њиве, виногради. Место код Вишњице.  
Цренац /Црен㎘ц - пашњак, виногради, њиве. (Има Горњи 

цренац и Долњи цренац, све су њиве). 
Чалмар - врх, стена, шума, пашњак.  
Чешма - њиве. Чесма.  
Чиничов трап /Чаничов трап - њиве.  
КАЗИВАЧИ: 1. Зорица Костић, 1957. 2. Милан Ђорђевић, 

1973.  
ТОПЛИ ДО (Топлодол, Топли Дол). (Најимућни су били 

Томичови, Ђоргови, Славнини, Симћини. Радивоје Мадић, 1933). 
РОДОВИ: Каравеле; Качемановци (Наши јели млого качемак, па смо 
на по това Качемановци. Миодраг Цветковић, 1937).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Босиљград (у Топлодолсћи јељак) - стена, шума.  
Мађилова њива - њиве.  
Меџ два-дола - пашњаци, шума. (Пастуви у Пупин вртоп, у 

Ћешеково, у Јелу, у Л㎘сну ливаду, Вртоп, Меџ два-дола, и тамо 

јесени пасу).  
Смрдансће појате - пашњак, ливаде. Појате.  
КАЗИВАЧ: Миодраг Дадић, 1937.  
ТРЊАНА (Трњана). Атар нема јасну границу. (Трњана неје 

имала чис посед; у наш атар има млого круп㎘чко и изворско).  

ЦЕРЕВ ДЕЛ (Церевдел). (На Појиште Церевац утепа 
Камичанина и за крвнину дали су наши од селско од Дилиманску 
воденицу до Појиште. Узводно су воденице: Дилиманска, Јосина и 
Петраћина /Тодорова. Камен Петровић, 1929). РОДОВИ: 
Стојанчини (Лаза). КУЛТНА МЕСТА: Церевска црквица у шуму 
изнад село. (Идемо већином на Распети петак и на Ускрс. Жене 
колачи омесе, иду там. Ишла сам и ја на туја црквицу. Тица 
Тодоровић, 1933).  
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МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Кладенац у село - извор. (На тија кладенац испод Ђалини у 

село зими је водата топла, а лети ладна).  
Кусувранска њива - њиве.  
Мијалкова огрења (ЦД, Бер) - шума, пашњак, ливаде.  
ЦЕРОВА (Церова). Иако је у долини Клајће, притоке 

Темштице, село је изложено јаком и хладном ветру клајћи, који дува 
кроз њу и који наставља кошаву. Услови за ратарство и сточарство 
су прилично скромни, а и пољопривредне површине су релативно 
мале, тако да је оскудица терала Церовчане да масовно иду у 
печалбу. Услови за повртарство и воћарство су повољни. Неколико 
занатлија ради само за сеоске потребе, а било је и кафана које су 
дочекивале бројне путнике и рабаџије на важном путу. РОДОВИ: 
Алимуцинци, део Магдичоваца, надимак по муцавцу који је јео као 
ала (Св. Никола); Арнавути, од њих су Манчинци и Кондирковци 
(Свети Никола); Вељинци, в. Коралевци (Св. Лука); Влајчовци (Св. 
Никола); Денчини; Ибричковци, од Манчинци (Св. Никола); 
Ивковчање, в. Коралевци (Св. Лука); Јанколовци (Св. Ђорђа); 
Кондирковци, од Манчинци (Св. Никола); Коралевци, сродни са 
Вељинцима и Ивковчанима (Три брата: Ивко, Веља и Лука, који је 
најстар и по занимање је колар, по њега име на фамилију), 
досељени из Црног Врха, из махале Грвељаса (Св. Лука); Лулановци 
(Св. Ђорђа); Магдичовци, име по баба-Магди, из Алдине Реке, коју 
је Турчин населио (Св. Никола); Манчинци, од њих су Ибричковци и 
Кондирковци (Св. Никола); Мачкаровци, досељени из Темске 
(Обрад); Младичовци (Суска); Тупанковци (Св. Ђорђа); Ћелешовци 
(Оснивач фамилије бранио имање камењем, гађао Турчина, па му 
Турчин викао: -Е, бре, келеш) (Св. Јован); Чарапанци (Дивко, 
Млаџа), досељени из Топлог Дола (Св. Никола). Снежана Јовановић, 
рођена Јеленковић, 1948, прича: Када су Турцити излезли, Арнаут 
се ожени и одоми у Церову и туј фамилију зову Арнаути. Деда од 
њи живил је сто и три године.Они су бистра фамилија. Село неје 
давало да се сарањују у исто гробље с Церовци, па је подигнуто 
једно гробље за њи и са Церова има две гробља. Ивко Јовановић, 
рођен 1938, преноси казивање свога деде Светозара Јовановића, који 
је од Ивковчана: Три брата из црновршке Грвељасе доселе се у 
Церову. Лука, најстарији брат, иначе колар, при деоби земљишта, 
узима за себе најбоље и оно што је поред пута, затим бира средњи 
брат Ивко, а најмлађи брат Веља бира под врх брда, где су 
повољнији услови за сточарство. ОБРОЦИ: 1. Свети Илија код 
цркве у селу. 2. Света Богородица изнад цркве у селу (према 
Мирковцима). 3. Свети Аранђел на К㎇ну. ЛЕКОВИТ ИЗВОР: 
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Леков㎘н кладенац (Там си мијемо очи када ни болу. Оставимо 

белегу црвен кон㎘ц, пару).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Ан на Кулу - узбрдица, пашњак, шума. Одмориште за рабаџије 

и пролазнике. (Буџачање су се там одмарали на пут за Пирот).  
Борков кладенац (у Брешковац) - извор.  
Вешаловац /Големи камик - стена. Висока, надвисује околину.  
Грваљос /Дол - поток, долина, шума, воћњаци, њиве. Део села. 

Име према засеоку из Црног Врха из кога су се доселили 
становници тог дела села.  

Кладенац на К㎇н - извор. (Водата отича према Тимок).  

Микаилова врвина - стаза.  
Оградња - воћњаци.  
Рашин шумљак - шума.  
Стража (на К㎇н) - заобљен врх, шума, њиве. У близини К㎇на 

и некадашње куле.  
Тричкова чука - врх, стена, шума. (Шеверак има). Појате.  
Трсје - извор, млака, шума.  
Турска кула на К㎇н - извор, пашњак, шума. Биле зидине од 

некадашње куле.  
Царина (на К㎇н) - остаци рушевине. Била зграда сазидана у 19. 

веку.  
КАЗИВАЧИ: 1. Обрад Живковић, 1924. 2. Ивко Јовановић, 

1938. 3. Снежана Јовановић, 1948.  
ЦРВЕНЧЕВО (Црвенче). (Црвенче је од две фамилије: 

Рајковци су десно, а Голубовци лево. Живојин Цветковић, 1954).  
МИКРОТОПОНИМИЈА: Миро - њива. (Имамо њиву Миро, 

било тамо миро, крушка одма до село, до Верку. Деда ми је говорил 
немој си даваш Миро, најбоља њива).  

ЦРНОКЛИШТЕ (Црноклиште). РОДОВИ: Дршковци (Били 
смо двајес куће).  

МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Влкославица (Цр, Вр) - њиве. Пут ка Враништу.  
Остри камик (под Белаву) - стена.  
ЧИНИГЛАВЦИ (Чинигловци). РОДОВИ: Пашалигови (Ђера); 

Тунџе (Кућа њим је у Падину).  
КУЛТНА МЕСТА: Црквица на Горња корита: Обрушена 

црквица у дворишту. (Црквица у двор, на Горња корита, још стоји, 
падло. Златаре тражили злато па ђу срушили).  
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МИКРОТОПОНИМИЈА:  
Чоринска бара - поток; бујична вода. Дотиче из правца 

Срећковца у реку Гинску (Дотече Чоринската бара, замалко да се 
удавим).  

Шулетанове ливаде - ливаде. Место сабора. (На тија д㎘н сва 

омладина излезне пред с㎇нце на Шулетанове ливаде).  

ШУГРИН (Шугрин). МИКРОТОПОНИМИЈА: Било - коса, 
пашњак, честар. 
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