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УВОД

Пројекат „Надимци као чувари народног нематеријалног наслеђа” 
урађен је као истраживачки пројекат Музеја рудничко-таковског краја из 
Горњег Милановца у сарадњи са Агенцијом „Гатос” из Београда, уз подрш-
ку Министарства културе, информисања и информационог друштва Ре-
публике Србије.

Село Доња Врбава се налази у југозападном делу општине Горњи 
Милановац. Регионалним путем који повезује Горњи Милановац са Кра-
гујевцем од Горњег Милановца је удаљено 10 км, а од Крагујевца 35 км.

Основни задатак, који су истраживачи поставили пре истраживања, 
био је да се обради свако домаћинство у селу без икакве претходне селек-
ције или без утврђивања циљних група, социјалног или старосног развр-
ставања. То је истраживачком тиму и пошло за руком. Желело се утврдити 
колико је давање надимака раширено на истраживаној територији, са 
циљем да се покаже важност чувања и развијања традиционалног народ-
ног стваралаштва – давања надимака.

Колико надимке чувају и да ли их преносе са колена на колено? Да 
ли је традиција давања надимака сачувана, односно, у којој мери млађе 
генерације употребљавају старе надимке, а у којој мери смишљају, наде-
вају нове? У томе је бит чувања нематеријалне баштине. Не само у чувању 
нечега што се губи, већ и у његовом обнављању кроз нове облике и форме, 
али без промене суштине. Да ли ће неком ко брзо трчи наденути надимак 
Зец, или ће га назвати Хусеин или Болт, ма колико на први поглед делова-
ло као губљење традиције, није ништа друго него очување старије обичај-
не праксе да се надене надимак према урођеној или стеченој особини.

Истраживања су обављена у неколико међусобно условљених де-
лова. Први део, или фаза, био је прикупљање и проучавање објављене 
стручне литературе о предмету истраживања. Други део био је израда 
писаног упитника на основу којег су вршена теренска истраживања. Тре-
ћи део је садржао семинар за чланове истраживачког тима и упознава-
ње истраживача, који ће радити на терену, са начином истраживања, и 
уписивања одговора у штампани упитник. Четврти део су чинила терен-
ска истраживања. Пети део се састојао у класификовању и анализи до-
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бијених података и поновној провери појединих елемената. Шести део 
се односио на израду елабората и саопштавање резултата у писаном 
облику. Седми део је писање коначне верзије текста, одабир фотографија, 
израда географске карте подручја, лектура текста, прелом и графичко 
обликовање прикупљених и обрађених резултата. Осми део је штампање 
коначне верзије у облику посебне публикације и њено представљање 
стручној јавности.

У методолошком смислу истраживања су подељена у три дела. Пр-
ви је био одабир истраживачког циља да се теренским истраживањем 
обухвати свако домаћинство у Доњој Врбави; да се у личном контакту 
са истраживачем установи да ли чланови имају надимак, и да ли желе да 
говоре о својим надимцима. Овај део је обављан техником непосредног, 
личног интервјуа, постављањем питања из штампаног упитника и упи-
сивањем одговора на лицу места. Други део истраживања је обављан 
методом усменог интервјуа са посматрањем: пред казивачима нису читана 
питања из упитника, нити су њихови одговори уписивани (понекад је у 
оваквим разговорима, уз одобрење казивача, употребљаван диктафон 
као помоћно средство, а некад је разговор обављан без њега. Овом тех-
ником су се служили искуснији истраживачи). Трећи део се састојао од 
посета се̋ла: непосредним разговором са становницима о разним темама, 
и присуствовањем сеоским свечаностима (као што је било освештавање 
темеља сеоске цркве). Сви догађаји и људи, жене и деца, која су се са тим 
сложила била су фотографисана: у оквиру пројекта сакупљена је велика 
количина фотографија, од којих је одређен број објављен у публикацији, а 
остали део похрањен је у фотодокументацији Музеја рудничко-таковског 
краја.

По завршетку теренских истраживања, приликом класификовања и 
сређивања добијених резултата, увидело се да поред непосредног задатка 
истраживања надимака, не би било на одмет урадити и један општи део 
о селу Доња Врбава. Два су основна разлога за то. Први: називи многих 
места (засеоци, чуке, утрине) су дати по надимцима, а други: општи по-
даци (о пореклу назива, положај села, историја насеља...) олакшавају чи-
таоцу читање или рад будућем истраживачу.

Резултати истраживања у коначном облику нису се могли, нити их 
је требало претворити у класичну монографију, али, ако се у будућности 
неко буде определио за таква истраживања, ова студија о појединачној 
теми ће бити од користи.

Ваља нагласити зашто је баш Доња Врбава изабрана као сеоско насе-
ље за ову врсту истраживања. Неколико је разлога. Први је: Доња Врбава, 
у време кад сам се договарао са господином Борисавом Челиковићем, 
тадашњим директором Музеја у Горњем Милановцу, око избора места, 
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имала 185 домаћинстава, према попису из 2002. године. Нажалост, девет 
година касније, према попису из 2011. године, село има 164 домаћинста-
ва. То смо сматрали оптималним бројем који се може истражити у пред-
виђеном времену, и финансијским средствима која су на располагању. 
Други разлог је релативна близина градских центара, и веома развијена 
путна мрежа, и чест месни саобраћај. Трећи разлог је што у Шумадији, 
Гружи, по забелешкама старијих истраживача „живахан и по природи 
весео карактер становништва, смисао за причу, шалу, досетке – условили 
су занимљиву појаву – надимке”. Историја једног народа, територија на 
којој живи имају велики утицај на начин живота и карактер личности, 
самим тим и на његову нематеријалну баштину као културно благо.

 ***

Надимак је име које се неком да по некој његовој особини, догађају 
у коме је учествовао, или без икаквог видљивог разлога. Једном добијен 
надимак, ако га средина прихвати, надвлада име, презиме и све особене 
мане и врлине. 

У Срба је обичај да особа на рођењу добије име које му да свештеник 
приликом пријаве рођења. То име се зове име на водици и важи док се 
дете не крсти. Име које дете добије на крштењу формално одређује кум. 
Данас се кум договара са родитељима. То име је званично, уписује се у 
крштеницу, а касније у сва званична документа. Тако је уписан и, како 
каже народна изрека: „Записан је и код власти и код попа”. Како дете од-
раста, оно временом развија одређене и физичке и духовне особине које 
формирају карактер особе. Локална средина помно прати развој детета 
и његово формирање у одраслу особу. Пратећи формирање особе локал-
на средина уочава неке специфичне особине и према њима даје име које 
се човеку, а ређе жени, просто „прилепи’’ и постане саставни део њего-
ве личности. Некада је детету током одрастања даван надимак који има 
његов отац, неко од његових предака, односно рођака. 

У току живота човек може имати више надимака у различитим раз-
добљима живљења: у дечијем узрасту један, у младости други, у зрелом 
добу трећи. Кад остари може добити нови надимак.

Надимци су својеврсна, у почетку тајна обележја, која локална сре-
дина надева суграђанима према њиховим карактерним или физичким 
особинама. Временом надимци постају равноправни са именом и пре-
зименом носиоца надимка; у каснијој комуникацији име и презиме се 
заборављају и остаје само надимак. Зато је изучавање обичаја давања 
надимака (настанак, очување, преношење) веома важно за проучавање 
народног нематеријалног стваралаштва не само у локалној средини, већ 
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и изван ње. Надимак добијен у детињству и у локалној средини прати 
човека кроз цео живот, без обзира колико је удаљен од краја и средине 
где се родио.

Надимак често надживи човека. Оде човек, кад за то дође време, Богу 
на истину. Пре или после њега оду и они који су га знали – надимак оста-
је. Име и презиме се лако забораве, или га памте само најближи рођаци; 
касније памте само људи којима је то најужа специјалност.

Занимљиво је да на гробљу у Доњој Врбави, у засеоку Липљани, на по-
тесу званом Седиврана на споменицима појединих житеља Доње Врбаве, 
поред имена и презимена, уписан и надимак.

Узмимо за пример неколико најпознатијих надимака истакнутих 
Срба из даље и ближе прошлости, од којих су неки постали и презимена: 
Гарашанин, Коларац, Мокрањац... Њихови надимци су опстали кроз вре-
ме, а званичних имена се сећају само историчари.

Сличан случај забележен је и у селу Доња Врбава. Ради се о Ђури 
Врбавцу, знаменитом човеку из овога краја. Рођен је 1854. године у селу 
Брђани, где jе његов oтац Јован радио као општински пандур. Мајка му 
се звала Ана; имао је браћу Божа, Илију и сестру Спасенију, која је, као и 
он, била просветни радник. Отац му је родом из села Доње Врбаве, из фа-
милије Антонијевића. У новој средини узео је презиме по називу родног 
места – Врбавац. Ђура је основну школу завршио у Брусници, седишту 
Рудничке нахије. Прву мушку гимназију завршио је у Београду користећи 
неко време државну стипендију, потом је дипломирао на Филозофском 
факултету. Радни век је започео 1880. године у тек отвореној гимназији 
у Горњем Милановцу, у којој је предавао краснопис, српски и немачки 
језик, а био је и заступник директора. Радио је у више гимназија: у Чачку, 
Крагујевцу, Јагодини, Смедереву, Шапцу, Гњилану и Неготину. Од 1922. до 
1924. године био је директор Гимназије у Пљевљима. За време службова-
ња пензионисан је четири пута, али је због потребе службе поново ступао 
у радни однос. Време Првог светског рата провео је као пензионер у Гор-
њем Милановцу и Чачку, где се, као интелектуалац и патриота, човек 
бритке речи, сукобљавао са аустроугарском окупационом влашћу, а по-
сле рата и са домаћом. Зато је краће време провео у затвору. Умро је 26. 
августа 1928. године у Београду. Више о њему може се прочитати у књизи: 
Ђура Врбавац, Никола Милићевић Луњевица, репринт издање, Горњи Ми-
лановац, 2009, 53-55.

Истраживања су потврдила очекивања о постојању великог броја 
надимака и о њиховој старини. Надимци, било породични, било лични, 
могу се сврстати у различит број група. Критеријуми по којима су раз-
врставани обухватили су све специфичне карактеристике. Можда су не-
ки надимци могли бити спојени у једну групу. На пример: седма група, 
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или критеријум под бројем седам (варијације личног имена или прези-
мена, од милоште), и једанаеста група, или критеријум под бројем седам-
наест (по имену, презимену или надимку претка или неке друге особе) 
веома су блиске; ипак постоје ситне разлике. Циљ истраживања је да се 
утврде и најситније разлике и да се истражују и наизглед ситни детаљи, 
па се дошло до броја деветнаест. На први поглед изгледа много, али, кад 
се погледају критеријуми по којима је извршено разврставање, схвати се 
да је такав начин у потпуности одговарајући.

Током истраживања откривани су елементи који су забележени у 
старијој литератури и за које се могло помислити да их више нема. Тихо-
мир Ђорђевић је у студији Деца у веровању и обичајима нашега народа, 
забележио следећи случај, кога ћу навести у потпуности: „ У средњем По-
тисју, по мом приватном сазнању, кад се у породици не држе деца, па се 
роди мушкарац, онда се мајци не казује детиње име, а она се труди да га 
целог живота не сазна. Такво дете носи у десном уву минђушу и зову га 
Бата или Браца. Ја сам као ђак у основној школи у Алексинцу имао друга 
Драгутина Трајковића. Кад је ваљало да пође у гимназију, он је уз школ-
ско сведочанство морао да приложи и крштеницу, из које се видело да му 
је право име Богомир. Не знам из којих разлога уласком у гимназију је 
добио друго презиме, па се отад звао Богомир Костић”.

Сличан пример су истраживачи забележили у Доњој Врбави. Живо-
мир Петровић, рођен 1938. године, је јединац. Његовим родитељима су 
деца умирала при рођењу, или неколико дана по рођењу. „Нису се др-
жала” – како би рекли мештани. Да би заштитили дете које је требало да 
се роди, отишли су Добрици у село Вујетинце, по савет. Добрица је био 
човек за кога се веровало, „знало” да је обдарен посебним моћима и да 
зна нешто што обичан свет не зна. Он је оцу рекао које име да дају детету, 
али да ником у селу не кажу како се зове. Тек кад дете напуни три године, 
могу јавно саопштити његово име. Житељи села Врбаве, као и сви сеоски 
житељи на свету, били су радознали и стално питали: „Шта се родило? 
Како се зове?” Мајка је одговорала: „Родило се мушко, зове се Пуринко.” 
Надимак је дала по Циганину који је често боравио у селу. Ни данас га 
нико не зове крштеним и званичним именом, већ надимком. Себи је за 
живота дигао споменик са именом и надимком. Надимак Пуринко је до-
био ради заштитe од злих сила. Истражујући даље случај Весна Пехрат 
је успела да открије још неке занимљивости. Она је утврдила да Исидор 
Ђуковић у свом делу Рудничани и Таковци у ослободилачким ратовима 
Србије 1912–1918 пише да је Драгослава (Пуришу) Марковића, званог 
Пурко Циганин, због храбрости којом се као регрут истакао у Првом 
светском рату, када је у борби, негде око Кајмакчалана, ускочио у бугар-
ски ров, заробио послугу и запленио митраљез, регент Александар одли-
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ковао Карађорђевом звездом. У књизи је забележено и сећање Рајице Ма-
ринковића из Доње Врбаве. Он каже да је Пурко неко време после Првог 
светског рата живео у Доњој Врбави, бавио се занатством, а касније је 
са породицом отишао из села.1 Гордана Благојевић је у књизи Срби у Со-
луну у првој половини 20. века забележила да се у матичним књигама па-
рохије Светог Саве у Солуну (1896–1940) налази и особа која се презива 
Марковић, из села Доње Врбаво у Таковском срезу.2

Ето како је једно старо веровање очувано и, по ко зна који пут, по-
казало да нема ситница кад су етнолошка истраживања у питању, а да и 
најмањи податак може сведочити о постојаности обичаја, веровања, тра-
диције, свега што се са правом назива нематеријална баштина. 

Зато, кад нас етнографе и етнологе неко упита коме су потребне те 
„бапске приче” и кога интересују народна веровања, уроци, сливање стра-
ве, бајалице, успаванке, надимци, цупаљке и љуљке – треба једноставно 
одговорити: да нема тих бапских прича, не би било ни нас; да нема народ-
ног стваралаштва, не би било ни народне културе; да Вук Стефановић 
Караџић није записао и Гетеу однео Хасанагиницу и друге народне песме, 
не би Срби били цењени као народ богате традиције и културе, а српски 
језик сматран језиком којим су исписани најлепши стихови тога доба. 
Вредимо онолико колико смо знања и имања од наших предака сачували 
и увећали. Традиција је наша будућност. Зато сакупљајмо, чувајмо и пре-
носимо све што чини нематеријалну баштину.

Драгомир Антонић

1  Више података у тексту објављеном у Таковским новинама, број 1946, 23 фебруар, 2012, стр. 7
2  Гордана Благојевић, Срби у Солуну у првој поливини 20. века: о религијској припадности и етничком 
идентитету, Београд, 2012.
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ПОЛОЖАЈ СЀ̀ЛА И ГРАНИЦЕ

Доња Врбaва се простире између 44°00’60” северне географске ши-
рине и 20°34’60” источне географске дужине. Налази се у Гружи, у југоза-
падном делу општине Горњи Милановац. Смештена је на левој и десној 
обали горњег тока реке Груже, на северним обронцима Јешевца и јуж-
ним обронцима планине Рудник. Регионалним путем који повезује Гор-
њи Милановац и Крагујевац Доња Врбава је од Горњег Милановца уда-
љена 10 км, а од Крагујевца 35 км.

Доња Врбава се граничи са истока са Борачем, Белим Пољем и Доњом 
Црнућом; на северу је тромеђа између Доње Врбаве, Доње Црнуће и Гор-
ње Врбаве; са запада са Горњом Врбавом, Грабовицом и Јабланицом; на 
југу је тромеђа Доње Врбаве, Јабланице и Борача. 

Обронци Јешевца, август 2011.
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Источна граница почиње на Калипољу и раздваја Калипоље на Доњу 
Врбаву и Доњу Црнућу. Даље преко Слатине граница се ка југу спушта 
у долину реке Груже. Код ушћа потока Врановац у Гружу прелази реку. 
Граница води Врановцем до места где се у њега улива поток Гарановац, и 
даље Гарановцем ка југу, па преко Равног брда, Весовог гроба до Крстова, 
где је извориште Црквинске реке. Црквинском реком води преко Цркви-
на, где је тромеђа између Белог Поља, Борача и Доње Врбаве, и даље до ње-
ног ушћа у Црну реку, скреће ка северу и води Црном реком до њеног гор-
њег тока, а затим између Џодиног и Марковог лаза, па преко Зелене баре 
у подножје Камените косе где је тромеђа између Доње Врбаве, Јаблани-
це и Грабовице. Граница се потом пење на Камениту косу, где је тромеђа 
између Јабланице, Доње Врбаве и Горње Врбаве. Ка северу, граница води 
преко Крша, Дугог Поља и силази до Коњског потока. Прати поток до 
његовог ушћа у Гружу, а затим потоком Луњевац до његовог изворишта, 
где је тромеђа између Доње Црнуће, Доње Врбаве и Горње Врбаве; затим 
скреће на југ, и преко Бојовића брда спушта се на Калипоље.3

3  Јован Мишковић је седамдесетих година XIX века описао границе села: „Граничи се са севера, Сврач-
ковцима и Горњом Црнућом; од истока Доњом Црнућом и Белим пољем; од југа Борачом (крагуј.) и 
Јабланицом, а од запада Горњом Врбавом. Граница Д. врбавског атара местимично овако пролази: Са 
Калипоља по врх Слатине и преко Облог Луга силази у Гружу, прелази је, а затим и насип крагујевачки, 
па све уз поток Врановац излази на брдо Крстове, па Крагујевачку границу, одатле се дотиче врха 
Црне ријеке (Поточани), па окреће на север брдом преко Црног врха, удара на Ровине, са Глувишта си-
лази у Коњски поток и низ овај у Гружу, коју прелази па и насип, и уз поток Луњевац узилази на његов 
врх, одакле удара на брдо Маркову ливаду (између Клисуре и Луњевца) и косом силази на Калипоље.”, 
у: Jован Мишковић, „Опис Рудничког округа”, Гласник Српског ученог друштва, књига XLI, Београд, 
1875, фототипско издање у: Опис рудничког округа, приредио Борисав Челиковић, Горњи Милановац, 
2007, стр. 115. Садашња граница утврђена је на основу топографске карте Враћевшница и Борач, раз-
мер 1: 50.000, Војно-географски институт, 1970; 
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ПОРЕКЛО НАЗИВА

Назив села потиче од врба које су некада прекривале долину реке 
Груже на овом подручју. Све оно што су сада њиве и ливаде било је корито 
реке, која је често плавила насеља. Друго дрвеће је било реткост, а од врбе 
је тадашње становништво правило разне предмете, па је она по причи, 
која је преношена са колена на колено, постала на неки начин „извор” 
живота. 

Временом је река Гружа почела да се смањује и да се повлачи, а остаја-
ле су оранице и плодно земљиште, где су и даље расле врбе. Због преласка 
на производњу других култура, почело је крчење врбака.4

Не зна се тачно када су ова села добила садашњи назив и када је 
дошло до поделе на Горњу и Доњу Врбаву. Претпоставља се да је Доња 
Врбава добила придев „доња” јер се, у односу на Горњу Врбаву, налази у 
доњем току Груже. 

Оранице и плодно земљиште, август 2011.

4  Живко Перишић, Време именом запамћено, Горњи Милановац, 2002, стр. 32.
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ЗАСЕОЦИ

Природно-географске карактеристике села и историјска прошлост 
условили су садашњи распоред домаћинстава. Реке, потоци, увале Доње 
Врбаве представљају границе између њених заселака. 

Село је подељено на пет заселака. Лево од реке Груже је заселак Гај5. 
Варошица села је у засеоку Ивковача, у селу познатом и као Миловићи. 
Простире се уз регионални пут који повезује Горњи Милановац и Крагу-
јевац. Са десне стране реке су смештена преостала три засеока. Од грани-
це са Горњом Врбавом до Коњског потока је заселак Јоксићи, а од Коњског 
потока до Великог потока је заселак Липљани; а од Коњског потока до 
границе са Белим Пољем је заселак Мокро Поље.

Заселак Гај, август 2011.

5  Раније је у употреби био и назив Височац, Драгић Михаило, „Гружа: антропогеографска испитива-
ња”, Насеља српских земаља, књ. 10, Српски етнографски зборник, књ. XXI, Београд, 1921, фототипски 
објављено у: Гружа: насеља, порекло становништва, обичаји, приредио Борисав Челиковић, едиција 
„Корени”, књига четврта, Београд, 2010, стр. 100.
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Заселак Липљани, август 2011.

Заселак Јоксићи, август 2011.
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У засеоку Липљани су фамилије: Антонијевићи, Ђорђевићи, Јанићи-
јевићи, Јовановићи, Јоксићи, Крунићи, Маринковићи, Милошевићи, Не-
надовићи, Петровићи, Тешићи, а у засеоку Јоксићи су фамилије: Јоксићи, 
Симовићи II, Гојковићи. 

У засеоку Гај су фамилије: Бојовићи, Браковићи, Јевремовићи, Мија-
товићи. 

У Мокром Пољу су: Василићи, Гајовићи, Дмитрићи, Ђорђевићи, Жив-
ковићи, Јаковљевићи, Јанићи, Јанковићи, Јовановићи, Јоксићи, Костићи, 
Луковићи, Миловановићи I, Михаиловићи, Обрадовићи, Павловићи, Па-
јовићи, Петровићи, Радовановићи, Симовићи I.

У засеоку Ивковача су: Бојовићи, Димитријевићи, Ђорђевићи, Јова-
новићи, Маринковићи, Миловановићи II, Милићи, Недељковићи, Нена-
довићи, Павићевићи, Пајовићи, Петровићи, Симовићи I, Стевановићи, 
Миловићи. 

Заселак Мокро Поље, август 2011.
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ДОЊА ВРБАВА КРОЗ ИСТОРИЈУ

Садашњи простор села Доње Врбаве у средњем веку припадао је жу-
пи Борач, коју је Стефан Првовенчани, заједно са још девет жупа око 
1219/1220. године, доделио свом новооснованом манастиру Жичи.6 По-
веља, којом босански краљ Стеван Томаш 1458. године међу осталим по-
седима у „борачкој власти”7 додељује и село Врбoво логотету Стевану Рат-
ковићу, означава први писани помен овог села.8 

Ако већ први српски краљ уступа манастиру Жичи жупу Борач, мо-
же се извести закључак да он неће својој главној задужбини дати пуст 
крај, већ крај од кога ће задужбина имати велике користи.9 Из ове тврдње 
закључујемо да је и подручје данашње Врбаве било насељено. 

Многобројна селишта, гробља и црквине из XIV и XV века су такође 
доказ да је било људи у средњем веку којима је Гружа била станиште. Та 
гробља се обично зову маџарским, латинским и грчким, или само „ста-
ро гробље”. О њиховој великој старини се може судити и по томе што 
су зарасла у шуму, а зарастање у шуму је доказ да је подручје у једном 
периоду било пусто.10 Према истраживањима Миленка С. Филиповића 
Маџари као народ никада нису живели у Србији. Сва стара гробља при-
падала су старијим слојевима српског становништва, које се пред турским 
освајањима повукло на север и испразнило Србију.11

У Доњој Врбави, у Миловићима, налази се запуштено старо гроб-
ље, које житељи зову вампирско или јеврејско. Зарасло је у шуму и није 
истражено.

6  Дејан Обрадовић, „Средњовековни градови на тлу Шумадије”, Шумадијски анали: часопис за исто-
риографију, архивистику и хуманистичке науке I, Крагујевац, 2004, стр. 48.
7  Жупска подела се није одржала за време деспотовине Србије. Жупе су тада биле претворене у „вла-
сти”, Драгољуб Павловић, „Средњовековне жупе у западном Поморављу ”, Зборник радова Народног 
музеја у Чачку, X, 1979, стр. 61.
8  Миленко С. Филиповић, „Таково”, Насеља и порекло становништва, књига 37, Српски етнографски 
зборник, књига LXXV, Београд, 1960, стр. 94.
9  Бориша Радовановић, Борач – драгуљ Шумадије, Крагујевац, 2003, стр. 41.
10  Михаило Драгић, „Гружа: антропогеографска испитивања”, Насеља српских земаља, књ. 10, Српски 
етнографски зборник, књ. XXI, Београд, 1921, фототипско издање објављено у: Гружа: насеља, порек-
ло становништва, обичаји, приредио Борисав Челиковић, едиција „Корени”, књига четврта, Београд, 
стр. 47-49.
11  Миленко С. Филиповић, нав. дело, стр. 100.
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На планини Јешевац, на потесу Црквине, налазе се остаци старе црк-
ве, а у многим писаним изворима се помиње и као манастир. Име је до-
био по планини Јешевац. Претпоставља се да је црква посвећена Светом 
Јовану. За сада нема писаних историјских података о времену зидања 
овог храма, али народно предање, које су у другој поливини XIX века за-
бележили истраживачи српских старина: М. Милићевић, Ф. Каниц и Ј. 
Мишковић, каже да је цркву сазидао Марко Краљевић као успомену на 
покојну мајку Јевросиму – Јешу, по којој је и планина добила име Јеше-
вац. Историчари наводе да је цркву подигао челник Радич Поступовић, 
ктитор манастира Враћевшнице, а постоје и тврдње да је саграђена у 
време српске деспотовине као задужбина деспота Стефана Лазаревића.12 
Музеј рудничко-таковског краја је током 2004. године обавио археолошка 
истраживања на локалитету Црквине. Због подземних вода, које су ства-
рале велики проблем током сондажних истраживања, стручњаци из Му-
зеја нису успели много да прошире већ постојећа знања о цркви.13

12  Борисав Челиковић, Светилишта рудничког краја, Крагујевац, 1998, стр. 169.
13  Више о томе у: Катарина Дмитровић, Ана Живчевић, Силвана Глишовић, „Извештај са археолош-
ких ископавања на локалитету Црквине”, Зборник радова Музеја рудничко-таковског краја, 3-4, Горњи 
Милановац, 2006, 47-57.

Вампирско гробље, март 2008.
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У селу се и данас препричава легенда да је у Ивковачи некада постоја-
ла црква. Кажу да је из средњег века. У „Опису рудничког округа”, Јован 
Мишковић пише о Шареном извору са натписом 14. 
Oн каже да је чуо од мештана да је извор служио за снадбевање манасти-
ра у Ивковачи, чије зидине је и сам уочио.15 Овај извор и данас постоји, 
али натпис joш није дешифрован.16

Поред трагова материјалне баштине, остатака из средњег века, 
постоје у Доњој Врбави и трагови нематеријалне баштине, који потичу из 
тог периода. Kонстантин Jиречек тврди да се надимци код Срба јављају у 
средњем веку. Било је надимака као што су: Лисица, Муха, Јеж, Козодер, 
Свиноглав, Лојеоча, Злобрадић, Мутивода, Голозло. Надимак је и тада че-

Остаци манастира Јешевац, мај 1996.

14  Нисмо сигурни да је Јован Мишковић овај натпис правилно преписао. 
15  Јован Мишковић, „Опис рудничког округа”, Гласник српског ученог друштва, књига XXXIV, Бео-
град, 1872, фототипско издање у: Опис рудничког округа, приредио Борисав Челиковић, Горњи Мила-
новац, 2007,стр. 308.
16  На основу описа места где се извор налази, које је оставио Јован Мишковић и уз помоћ мештана, 
екипа Музеја рудничко-таковског крајa 2008. године пронашла је на гружанском насипу, нешто испод 
руинираних задружних објеката, на десној обали реке Груже Шарени извор, затрпан и зарастао у 
шибље. Извршили су његово откопавање и чишћење док је епиграфска анализа натписа уклесаног на 
камену поред две розете још увек у току; Зборник радова Музеја рудничко-таковског краја, 5, Горњи 
Милановац, стр. 250, Вечерње новости, 9. октобар 2008. 
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сто потпуно замењивао лично име, што потврђује и једна дечанска по-
веља, у којој се уместо имена користи надимак: „Милош и његов син Ра-
дослав и његов брат Модра Гора”.17 

Турска освајања су изазвала огромне поремећаје и преображаје у 
Србији, а тиме и на подручју Груже. Становништво се сели у Банат, Бачку 
и Срем; Турци су вршили премештање Срба и других народа. Значајно је 
нагласити да се становништво деспотовине проредило и због појаве куге 
која се у Руднику помиње 1439. године.18 Гружа је попаљена и опустоше-
на, а становништво које није успело да нађе скровиште у околним густим 
шумама одведено је у ропство.

На основу податка да је црква у Борачу обновљена 1533. године, Пе-
тар. Ж. Петровић је извео закључак да је у току XVI и почетком XVII ве-
ка настало затишје исељавања и да долази до постепеног досељавања на 
подручје Шумадије.19

Нова власт је ради убирања прихода вршила повремене пописе ста-
новништва, па је тако сачињено више пописа – дефтера (у нашем народу 
је чешћа употреба речи тефтер). Доња Врбава се помиње у детаљном опи-

Шарени извор, јул 2008.

17  Константин Јиречек, Историја Срба, књига II, Културна историја, Пирот, 2004, стр. 256.
18  Петар Ж. Петровић, „Живот и обичаји народни у Гружи”, књ. 26, Српски етнографски зборник, књи-
га LVIII, Београд, 1948, стр. 17. 
19  Исто
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су Смедеревског санџака 1572. године, као село Доња Врбова у нахији Ле-
пеница, лива Смедерево20. (види Прилог 1, стр. 118)

На основу пописаног прихода можемо закључити да је пољопривреда 
била главно занимање тадашњих житеља села. Треба нагласити да је живот 
људи у Србији тога времена осликавало сиромаштво, беда и нужност 
одржавања голе егзистенције. Везаност раје за земљу и зависност станов-
ника од спахија, повећана експлоатација од стране државе погоршавала 
је положај сељака.21

Становништво Крагујевачке нахије масовно је страдало током аустро 
– турских ратова (1683–1699, 1716–1718). Шумадија је као ратно подручје 
више пута пустошена од стране турске војске. Сваки пораз аустро-угар-
ске војске узроковао је масовна исељавања становништва Груже у крајеве 
северно од Саве и Дунава, или повлачење у планине. После Велике сеобе 
1690. године у Гружи је остао мали број староседелаца који није успео да 
побегне.22

Аустријанци су одмах по потписивању Пожаревачког мира 1718. го-
дине и разграничења са Турском извршили попис пограничних дистри-
ката. У попису је забележено и село „Вербава” (Крагујевачки дистрикт) са 
једном кућом.23 Не зна се да ли је пописивач мислио на Доњу или Горњу 
Врбаву. Ако се узме у обзир да су пописивачи радили на брзину и да су 
становници села скривали право стање, не зна се колико је овај попис 
прецизан. Једино у шта смо у потпуности сигурни је да је слика Србије у 
то време била поражавајућа. 

Без обзира на наметнуте порезе, свакодневна пљачкања, убијања и 
мучења – које су спроводили Аустријанци над српским живљем, сматра 
се да је у току XVIII века било насељавања у Гружу. То су били досељеници 
из разних крајева јужне и југозападне Србије, Црне Горе, Херцеговине 
и Босне, који су напуштали своје неплодне крајеве и насељавали богату 
Шумадију.24

У опису Митрополије Београдске 1735. године не помиње се Доња 
Врбава.25 Према Михаилу Драгићу ово село није забележио ни Лангер26 

20  Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI века, приредио Ахмет Аличић 
књ. III, Чачак, 1985, стр. 263.
21  Бориша Радовановић, нав. дело, стр. 54.
22  Снежана Вујадиновић, Мирјана Гајић, „Насеља Груже у прошлости”, Гласник Српског географског 
друштва, свеска LXXXVII-бр.1, Београд, 2007, стр. 114.
23  Више података о попису у: Душан Пантелић, „Попис пограничних нахија Србије после Пожаревач-
ког мира”, Споменик, XCVI, други разред, 75, Београд, 1948, стр. 5-41.
24  Миленко С. Филиповић, нав. дело, стр. 108.
25  Димитрије Руварац, „Митрополија Београдска око 1735. године”, Споменик СКА, XLII, Београд, 1905, 
стр. 202-203.
26  Оfficial Langer: Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717–1739, Mith. Des K.K. Kriegs. Archivs, N. F. 
Bd. Wien, 1889.
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у свом делу, тако да се не може са сигурношћу тврдити да је постојало на 
почетку XVIII века.27 

После другог аустријско-турског рата (1737–1739) Србија се поново 
нашла под турском влашћу. Турска је желела да оживи опустошену Ср-
бију па је вршила планско насељавање становништва из суседних обла-
сти у Шумадију. Простор Шумадије насељава становништво из Црне Го-
ре, Херцеговине и са Косова и Метохије.28 

И област Груже је својом плодном земљом, планинским крајем по-
годним за скривање од Турака и наравно добрим условима за сточарство 
привлачила досељенике. Михаило Драгић наводи да су знатна насељава-
ња у ову област почела по повлачењу Аустријанаца из Београдског паша-
лука. „Најстарији досељеници набрајају обично по 6-7 колена, ретко 8, 
према чему, ако за свако колено узмемо по 25 година, излази да су досе-
љавани пре 150-175 година, а то је време од Београдског мира (1739).”29 

Најстарије фамилије Доње Врбаве су досељене баш у том периоду. То 
су Јоксићи и Ненадовићи који су 1911. године набрајали 7 колена. Место 
које су населили у засеоку Мокро Поље и сада у селу зову Старо село. 

Пре него што је поново објавила рат Турској, Аустрија је извршила 
ухођење (извиђање) турских области. У свом извештају о пропутовању 
кроз Србију 1784. године аустријске уходе не помињу село Доњу Врбаву, 
па стога немамо података о селу у то време,30 али можемо закључити да 
се живот људи у овом селу није разликовао од живота људи у другим де-
ловима Груже или Србије, који су као саставни делови Београдског паша-
лука били изложени свакодневним наметима и пљачкањима. 

Политичке и друштвено-економске прилике у Србији се мењају кра-
јем XVIII века. После пораза Аустрије и потписивања Свиштовског мира 
1791. године са Турском султан је издао ферман о забрани читлучења и 
повратка јаничара у Београдски пашалук.31 Тиме се завршава дуг период 
континуираног исељавања становништва из Шумадије и наступа раздоб-
ље интензивног насељавања Груже.

Насељавање Груже, а тиме и Доње Врбаве достигло је максимум за 
време Карађорђевог похода на Сјеницу 1809. године.32 Карађорђе је „саго-
нио” народ из Сјенице, Новог Пазара, Нове Вароши у благодетну и не-

27  Михаило Драгић, нав. дело, стр. 49
28  Бориша Радовановић, нав. дело, стр. 60. 
29  Михаило Драгић, нав. дело, стр. 101, истраживање Груже спроведено је у периоду од 1909. до 1911. 
године.
30  Душан Пантелић, „Ухођење Србије пред Кочину крајину”, ГЛАС СКА, CLIII, други разред, 77, Бео-
град, 1933, 103-163.
31  Славко Гавриловић, „Ка српској револуцији”, Историја српског народа, књ. IV-1, Београд, 2000, стр. 
402-407.
32  Више података о насељавању за време Првог српског устанка: М. Драгић, нав. дело, стр. 49-95.
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насељену Шумадију. Ово становништво кретало се од Пештера преко Ја-
вора, Драгачева до Груже. Сјеничкој миграционој струји припадало је и 
становништво које се селило са Црногорских брда. Многе фамилије су 
прво долазиле из Црне Горе у Сјеницу, а одатле су се селиле у Гружу. У 
Доњу Врбаву се досељавају фамилије: Браковићи, Глигоријевићи, Дими-
тријевићи, Миловићи, Мијатовићи, Милошевићи, Митровићи, Нешови-
ћи, Обрадовићи, Павловићи, Јевтовићи. 

У овом периоду је и фамилија Жујовић дошла из села Корита из околи-
не Сјенице и населила се у село Јешевац „код старе Маркове цркве, а близу 
Борача”.33 Од ове фамилије воде порекло Младен Жујовић (1811–1894) 
– управник града Београда, председник Београдске општине, окружни 
начелник Рудничког округа, начелник Главне војне управе, државни савет-
ник и његов син Јован Жујовић (1856–1936) – оснивач геолошке науке 
у Србији, професор Београдског универзитета, председник Српске кра-
љевске академије и први председник Српског геолошког друштва. Село 
Јешевац је припадало општини Борач, а данас је ова територија у саставу 
села Доња Врбава. 

33  Младен Жујовић, Белешке Младена Жујовића, Београд, 1902, стр. 3.

Младен Жујовић
(Преузето из: Младен Жујовић, Белешке 

Младена Жујовића, Београд, 1902)

Јован Жујовић
(Преузето из: Јован Жујовић, Дневник

Јована Жујовића, Београд 1986)
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Досељавање становништва у сјеничкој миграционој струји имало 
је двојак карактер. Први становници су под Карађорђевом присилом 
долазили у Шумадију, а насељавања после 1809. године су била спонтана 
и у етапама. Становништво се на путу за Гружу задржавало по насељима 
у Драгачеву, Моравици, околини Чачка и Краљева. Дуго су Гружани одр-
жавали кумства од „старине” са људима из ових крајева. Ненадовићима, 
Обрадовићима, Костићима, Јовановићима, Јаковљевићима, Дмитрићима 
из Доње Врбаве су кумовали Петровићи из Доње Горевнице.34

Друга важна миграциона струја била је колашинско-новопазарска, и 
кретала се долином Ибра и Рашке. Досељавање из Пећи је везано са овом 
струјом јер се становништво из Пећи селило преко Колашина у Нови Па-
зар и Сјеницу, а одатле у Гружу која је у том периоду насељавања пред-
стављала и неку врсту транзита јер се велики број фамилија касније пре-
селио из Груже у друге крајеве Србије, нарочито Јасеницу и Лепеницу.

Погоднији услови за узгој стоке, скровитост планинских предела, не-
искрчена врбова шума у долини реке Груже, и честа плављења околног 
терена били су основни разлози што су првим становницима била прив-
лачнија брда за насељавање.35 У каснијим периодима становништво се 
постепено селило у ниже крајеве, па се и данас, после скоро два века, у 
Врбави може чути израз: „Сишли смо одозго.”

34  Матичне књиге крштених од 1893. до 1906. манастира Враћевшнице, Међуопштински историјски 
архив у Чачку.
35  Михаило Драгић, нав. дело, стр. 54.

Извод из Матичне књиге крштених манастира Врађевшнице за Вујицу 
Обрадовића из Доње Врбаве, Међуопштински историјски архив у Чачку.
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Села Србије тог времена бројала су око 40-60 кућа. Куће су биле об-
лепљене блатом, а у сваком дворишту се налазио вајат за спавање. Поро-
дице су имале онолико вајата колико су имале жењених људи.36

36  Миленко С. Филиповић, „Село у Србији крајем 18. и почетком 19. века”, Географски лик Србије у 
Доба Првог устанка, Београд, 1954, фототипски објављено у: Насељавање Србије: насеља, порекло ста-
новништва, обичаји, приредио Борисав Челиковић, Едиција „Корени”, књига друга, Београд, 2011, 
стр. 707-717.

Вајат у дворишту Драгана Стевановића Бајовца, октобар 2012.
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Досељеници су долазили из крајева где је владао сроднички систем, 
па су и села формирана на сродничкој основи. Живело се у задругама; 
породице су биле многобројне да би могле задовољити основне животне 
потребе и да би се заштитиле. Људи су били упућени једни на друге, 
међусобно су се испомагали у пољопривредним и другим радовима кроз 
позајмице радне снаге, мобе и др. Насеља су била изолована, далеко једна 
од других. Свако село је имало кнеза, који је биран из угледних породица. 
Он није имао никакву власт, а његово звање било је наследно. Његова 
главна улога била је сакупљање пореза. Селом су руководили кметови, тј. 
oтменији сељаци, па је број кметова зависио од броја сељана. Постојао је 
сеоски збор као орган највише заједничке власти у селу.37

Насељавање Србије прекинуто је после пропасти Првог српског 
устанка 1813. године, када је становништво приморано да поново напуш-
та домове.38 Да би се ослободили турског зулума, Срби су убрзо ступили 
у још један оружани сукоб, у коме су имали знатно више успеха – у Други 
српски устанак.

Ослобођена од турског ропства, са много плодне земље, Србија је 
привлачила становништво да се у њу поново насељава. С обзиром да су 
прилике у Србији одмах после устанка биле несигурне и несређене, прва 
досељавања се бележе 1817. године.39 Кнез Милош је желео да подигне на 
ноге и оживи пусту Србију, а за то му је било потребно становништво ко-
је ће остварити приходе. Стога је био веома предусретљив према новим 
досељеницима: поклањао им је земљиште, а првих година по насељавању 
су били ослобођени и пореза. Такође је сиромашнима пружао помоћ у 
храни. Постојала је и наредба кнеза Милоша, од 1. децембра 1820. године, 
да се дошљаци не ометају у насељавању и заузимању земље.

Крајњи исход ових погодности је да се у време кнеза Милоша у Срби-
ју населило много света. Осим враћања из збегова, ропства, досељавало 
се становништво из Црне Горе, Турске, Аустрије. Заузимали су колико је 
ко хтео и колико је могао да обрађује. Земљу су само искрчили и обеле-
жили: „Закрстило би се стабло или би се око поседа ископао едут (канал, 
бедемчић).” Тако би земља прелазила у својину придошлица без неких 
формалности.

Бивша турска земља прешла је у својину сељака који је наследно обра-
ђивао своју баштину. Породице су и даље живеле у задругама, а сви чла-

37  Петар Влаховић, „Село у Србији у XIX веку”, Расправе и чланци, Гласник етнографског института 
САНУ, књига  XLIV, Београд, 1995, стр. 284.
38  Снежана Вујадиновић, Мирјана Гајић, нав. дело, стр. 116.
39  О насељавању Србије у доба кнеза Милоша више у: Тихомир Ђорђевић, „Насељавање Србије за 
време прве владe кнеза Милоша (1815-1839)”, Гласник Географског друштва, 5, Београд, 1921, фото-
типски објављено у: Насељавање Србије: насеља, порекло становништва, обичаји, приредио Борисав 
Челиковић, Едиција „Корени”, књига друга, Београд, 2011, стр. 73.
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нови задруге били су пуноправни корисници задружног земљишта, које 
је било недељиво. Постојале су и заједничке сеоске површине (утрине) 
и шуме које су биле на располагању свим житељима.40 Становништво се 
највише бавило пољопривредом; сточарство је било најразвијенија пољо-
привредна грана, што је сасвим природно због номадског карактера Срба 
који су вековима били у покрету скривајући се по шумама и далеко од 
свих путева.41 

Значајно је поменути да је после завршетка Другог српског устанка 
било и расељавања појединих фамилија, најчешће због сукоба са суседи-
ма око поседа, и територијално пространство општина није било јасно 
утврђено, па је често долазило до спорова између суседних општина. Та-
ко су се мештани Борача, Бечевице, Брестовца, Коњуше, Белог Поља и 
Врбаве жалили на Жујовиће из села Јешевца због штете коју им је њихова 
стока причињавала. 

Писмо кнезу Милошу о проблемима у селу Јешевцу
5. априла 1826, No 308, пишу Кнезови Суда Народњег Србског Кнезу Ми-

лошу: Обитатељи села Јешевца Нахије Крагоевачке, Кнежине Гружанске, 
дошли су нама и жалу се да се од соседних села, како ти Борча, Бечевице, 
Брестовца, Коњуше, Белог Поља и Врбове Нахије Крагоевачке, Грабовца, 
Јабланице, Трепче и Остра Нахије Рудничке са свим из села дижу и разсе-
љавају, показујући да су од 17 година у бившу алију, сада завемо село Јеше-
вац, населили се, планину крчећи и обарајући, њиве и ливаде себи оградили, 
и да има сад њих 15 кућа, у којима 25 глава порезких находу се, к тому за 
воћњаке и винограде јесу себи насадили и да се сад сва на ново придобијена 
имјенија принуждевају оставити и на друга удобна места разсељавати се, 
придодавајући и то да више реченим селима никакву штету не причиња-
вају, но само за овај узрок да се крећу што се од околних села укоравају, 
што многу гору секу, на које представленије њихове жалбе, њима отвје-
ствовати недоумевамо, по Вашему Књажевском Сијатељству речену туж-
бу готову на известије покорњејше приносимо. (К. К., Народни Суд 1826)42 

Кнез Милош је послао гружанског кнеза Вучића и свог брата Јована, 
иначе врбавског зета43, у Јешевац да извиде ствар. На њихов предлог, а по 

40  Петар Влаховић, нав. дело, стр. 290.
41  Мирослав Д. Поповић, Крагујевац и његово привредно подручје – прилог привредној и социјалној гео-
графији града и околине, Београд, 1955, стр. 47.
42  Тихомир Р. Ђорђевић, „Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе кнеза Милоша (1815–
1839)”, Насеља и порекло становништва, књ. 22, Српски етнографски зборник, књ. XXXVII, фото-
типски објављено у: Насељавање Србије: насеља, порекло становништва, обичаји, приредио Б. Чели-
ковић, Едиција „Корени”, књига друга, Београд, 2011, стр. 89.
43  Друга супруга Јована Обреновића била је Ана Јоксић (1818–1880) из Доње Врбаве. 
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наређењу кнеза Милоша, Жујовићи су се преселили у село Неменикуће 
под Космајем.44 

Становништво у ослобођеној Србији било је изложено многобројним 
пореским наметима. Порезе су скупљали кметови села и предавали их 
кнезовима, а ови су их прослеђивали кнезу Милошу. Сви пописи Турцима 
су омогућавали евиденцију о броју пореских лица, а данас нама пружају 
увид о броју становника и бројне информације, на основу којих можемо 
утврдити порекло данашњег становништва.

Ради састављања новог буџета и распореда пореза по завршетку Дру-
гог српског устанка извршени су пописи домaћинстава, пореских глава 
(ожењених) и харачких лица (мушки чланови домаћинства од 7 до 80 го-
дина). Године 1818. Дојња Врбава (данас Доња Врбава) у Кнежини Гружи, 
а Нахији крагујевачкој, имала је 21 домаћинство и 46 арача, а 1819. годи-
не – 22 куће, 34 ожењена мушкарца и 61 арача; 1822. године 24 куће, 31 
пореску главу, 62 арача.45 

Тефтер чибука из 1823. године пописао је старешине домаћинстава, 
власника ситне стоке (коза и оваца). Порез на ситну стоку плаћао се по 
две паре на свако грло (један грош = 40 пара). У Доњој Врбави је било 17 
људи који су плаћали овај порез.46 (види Прилог 1, стр. 120)

Године 1828. извршен је попис арачких глава, тј. мушкараца који има-
ју од 7 до 80 година. У Доњој Врбави је било 28 арача.47 (види Прилог 1, 
стр. 120)

У арачком тефтеру 1831. године уписана су имена старешина дома-
ћинстава и свих мушких глава по сродству и годинама старости. Доња 
Врбава је имала 24 мушкарца, глава домаћинстава.48 (види Прилог 1, стр. 
120)

После остваривања аутономије и укидања феудализма 1833. године 
у Србији долази до покретања привреде што је у великој мери утицало 
на преокрет у развоју села. Створене су основе за унапређење сеоског по-
седа и развој производње.49 

Исте године је кнез Милош наредио да се у Србији изврши делими-
чан попис становништва, чији циљ је био да се утврди колико има муш-
ких глава способних да носе оружје. Попис је извршен 1834. године, а 
званичан назив овог документа је „Сумарник коншкрипције (пописа) ста-

44  Mладен Жујовић, нав. дело, стр. 6.
45  Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842, II, Београд, 1898, стр. 445-543.
46  Архив Србије, Тефтер чибука за 1823. годину,  инв. број 247. 
47  Архив Србије, Арачки тефтер за 1828. годину, инв. број 273.
48  Архив Србије, Арачки тефтер за 1831. годину, инв. број 566.
49  Петар Влаховић, нав. дело, стр. 289-292.
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новништва и имовине у Србији 1834. године”.50 У наведеном попису њиве 
су мерене у плуговима или данима орања, ливаде у косама, виногради у 
мотикама, шљивари према броју стабала шљива. Доња Врбава се тада на-
лазила у Окружју крагујевачком и Капетанији гружанској.51 (види Прилог 
1, стр. 123)

Пет година касније извршен је попис лица која су плаћала порез. До-
ња Врбава се тада налазила у округу Крагујевачком, срезу Гружанском. 
У Врбави је било 38 људи који су плаћали порез.52 (види Прилог 1, стр. 
123)

Јован Гавриловић је као начелник Оделенија Попечитељства финан-
сија током 1844. године извршио попис броја становника и броја кућа по 
местима у Србији. По овом попису село Врбава Долња (данас Доња Врба-
ва), у Окружју крагујевачком и Срезу гружанском имала је 36 кућа и 302 
становника.53

Најкомплетнији попис становништва Србије и њихове имовине у XIX 
веку обављен је 1862/1863. године. Обављен је попис људства, непокретне 
имовине и прихода свих домаћинстава. Попис Доње Врбаве (Окружје 
крагујевачко, Срез гружански, општина Бело Поље) 1863. године54 види у 
Прилогу 1, стр. 124. 

У прегледу пописа су дате површине за њиве, воћњаке, утрине и шуме 
у „плуговима” чија је величина изражена у данашњим мерама износила 
36,25 ари за један плуг, или „дан орањa”. Површина ливада дата је у „косама”, 
једна коса износила је око 21, 8 ари, што је представљало површину коју је 
могао за дан да покоси просечно добар косач. За винограде је уписивана 
мера у „мотикама’’, што је износило око 5,8 ари, и то је представљало по-
вршину коју може окопати један копач за један дан. 

О Доњој Врбави с краја XIX века имамо и податке које нам је оставио 
Ј. Мишковић. По његовим забелешкама у овом селу, које се 1866. године 
налазило у Рудничком округу, Срезу црногорском, Општини Бело Поље55, 

50  Лепосава Цвијетић, „Попис становништва и имовине у Србији 1834. године”, Историјски институт, 
Грађа, књига 25, Мешовита грађа, књ. 13, Београд, 1984, стр. 9-121.
51  После проглашења хатишерифа из 1830. године задржана је административна подела на нахије и 
кнежине, с тим да кнежина добија назив капетанија, а кнежински кнез постаје капетан, а од 1834. 
године нахија је названа округом, а нахијски кнез постаје начелник округа, а Сретењским уставом 
1835. године извршена је управна подела на округе, срезове и општине, па је Србија била подељена на 
15 округа у оквиру којих се налазило 70 срезова, Јасмина Живковић, „Нахије, нахијски центри, градо-
ви и села у кнежевини Србији,” Крагујевац, престоница Србије 1818–1841: зборник радова са научног 
скупа одржаног 20. септембра 2006. године у Крагујевцу, Крагујевац, 2006, стр. 33-34.
52  Архив Србије, Тефтер пореских глава за 1839. годину, инв. број 521.
53  Јован Гавриловић, Речник географијско-статистични Србије, Београд, 1994, стр. 33.
54  Државни попис становништва 1862/1863: Општина Горњи Милановац, приредила Ана Столић, 
Горњи Милановац, 2007, стр. 373-379.
55  У оквиру оппштине Бело Поље су се налазила села: Бело Поље, Горња Врбава и Доња Врбава. 
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живело је 235 мушкараца и 210 жена, 18 лица је плаћало порез. Било је 69 
задруга, од којих је највећа бројила 18 људи.56 Према попису који је извр-
шен у Краљевини Србији 1895. године, Доња Врбава (Срез таковски, Руд-
нички округ) имала је 703 становника.

Досељавањем и природним прираштајем број становника Доње Врба-
ве је у константном порасту током XIX века. Појава гвозденог плуга деве-
десетих година XIX века и других пољопривредних машина омогућила је 
становништву повећање обрадивих површина и бољу обраду земљишта. 

Село је, поред повољније политичке и привредне ситуације, било 
суочено са многобројним проблемима. У условима аграрне пренасеље-
ности, ситног поседа и екстензивне земљорадње тржишни вишкови на 
селу постали су занемарљиви а потреба за новцем велика. С обзиром да 
су пољопривредни послови могли бити обављани са мање радне снаге, 
долази до распада породичних задруга. Велики број људи одлази у гра-
дове, у разне службе (професори, занатлије, свештеници, официри).

Први и Други светски рат су Доњој Врбави, као и другим селима Ср-
бије, донели страдања, сиромаштво и глад. Аграрна реформа и друге мере 
спроведене после Другог светског рата спречиле су богаћење појединаца; 
сеоска домаћинства се окупљају у сељачку радну задругу; урбанизација 
народног живота постепено напредује.57 

Шездесетих година XX века долази до привредног развоја Горњег 
Милановца и Крагујевца. Становници Доње Врбаве постепено напуштају 
своја имања и запошљавају се у новоотвореним фабрикама: ПИК-у „Та-
ково”, фабрици посуђа „Металац”, Грађевинском предузећу „Градитељ”, и 
другим фирмама из Горњег Милановца или у Фабрици аутомобила „За-
става” из Крагујевца. Није занемарљив број оних који одлазе у Београд, 
Чачак и Краљево. Промене броја становника Доње Врбаве у XX и на по-
четку XXI века58 могу се видети у Прилогу 1, стр. 132.

С обзиром да су досељени из динарских подручја становници Доње 
Врбаве се одликују особинама људи из динарских крајева. Под утицајем 

56  Јован Мишковић, „Опис рудничког округа”, Гласник српског ученог друштва, књига XLI, Београд, 
1875, фототипско издање у: Опис рудничког округа, ... стр. 115.
57  Миленко С. Филиповић, „Таково”... стр. 120.
58  Извори: Претходни резултати пописа становништва и домаће стоке у Краљевини Србији 31. 
децембра 1910. године, књига пета, Издање управне државне статистике Београд, 1911, стр. 57; Љубо-
драг Поповић, „Округ Горњи Милановац – Прилог за историју I светског рата у рудничком крају”, 
Зборник радова Музеја рудничко-таковског краја, бр. 2, Горњи Милановац, 2003, стр.127-134; Живко 
Перишић, нав. дело, стр. 158; Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. години, књига 
9, Становништва: упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, пода-
ци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, 2004, стр. 102. (www.rzs.stat.gov.rs); Попис 
становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. године, први резултати, Репуб-
лички завод за статистику, Београд, 2011, стр. 45. (www.rzs.gov.rs).
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староседелаца или нових досељеника створио се нови етнички тип, ко-
га Јован Цвијић назива „шумадијским”. Шумадијски етнички тип одли-
кује велика воља, инстинкт за независношћу, смелост, дружевност, 
духовитост. „Развијен смисао за комичним који потиче од интелигентног 
и финог посматрања туђих акција, нарочито њихових побуда. Све оно 
што се не допада, јавно се износи шалама, хумором и исмевањем. Тешко 
онима који истичу своје особине, тешко насртљивцима и сујетнима, они-
ма који хоће своје себичне тежње да маскирају узвишеним побудама, те-
шко претенциознима без духа и без културе, који хоће да преваре друге. 
Ниједном од ових недостатака Шумадинац неће учинити милост и по-
гледати кроз прсте. Нигде у јужнословенским земљама, не постоји више 
живе искрености, више склоности ка исмевању.”59 

Овај етнички тип, настао као последица бројних фактора, а пре све-
га етнодемографских процеса и миграција, затим услова природне сре-
дине, историјских и друштвених збивања – условио је и један од обичаја 
Доњоврбаваца – обичај давања надимака, који је предмет нашег истражи-
вања. 

59  Јован Цвијић, Психичке особине Јужних Словена, Београд, 2006, стр. 31-39. (www.scribd.com), до-
ступно и у штампаном облику.
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ДОЊА ВРБАВА ДАНАС

Обронци две највише планине Шумадије, Рудника и Јешевца, и 
плодна поља у долини реке Груже, учинила су се почетком XIX века као 
погодно станиште за досељенике из Сјенице и Старог Влаха. Године су 
пролазиле, крај се полако навикавао на нове становнике, али су га и они 
прилагођавали својим потребама. 

Прошло је две стотине година од насељавања Доње Врбаве: сада је 
она село са пет заселака, 43 фамилије, 203 домаћинства, од чега 39 дома-
ћинстава чине породице којима Врбава није стално место боравка, али 

повремено долазе да би уживали у ње-
ним природним лепотама, обрадили 
плодну земљу на дедовини, убрали 
укусне плодове из воћњака, или попи-
ли кафу са својим Врбавцима. 

Доња Врбава је организована као 
посебна месна заједница. Од 1952. го-
дине, када је установљена, мењали су 
се њени челници, кметови и председ-
ници, извршени су многобројни радо-
ви на инфраструктури села. Председ-
ник Месне заједнице Доње Врбаве сада 
је Дмитрић Милан Жижа. У циљу да 
се одређени послови из надлежности 

општинских органа управе обављају у месту живљења мештана, у селу 
постоји месна канцеларија, у којој ради једно лице, два дана у седмици 
(уторак, четвртак).

Кроз варошицу села, тзв. Миловиће, пролази регионални пут Гор-
њи Милановац – Крагујевац, изграђен 1888. године. Првобитни туцани-
ком насути друм пресвучен је асфалтом око 1960. године. Од ове главне 
саобраћајнице у селу одвајају се путеви за засеоке. Код табле, која на 
путу из Горњег Милановца обележава улазак у Доњу Врбаву, одваја се 
пут за Липљане и Јоксиће са десне стране, а за Гај са леве стране ове сао-

Плод из доњоврбавског воћњака, 
август 2011.
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браћајнице. Пут за Липљане поред гробља просечен је 1932. године, а 
2008. је асфалтиран. Од овог пута се код куће Милована Ђорђевића Муве 
одваја пут за Јоксиће. Пут је у лошем стању, и то ствара велике проблеме 
породицама из овог засеока, нарочито зими. Други пут за Липљане води 
од Ивковаче; од главног пута одваја се испред кафане „Механа”, води 
поред игралишта и будуће цркве (изградња цркве је у току) до школе, где 
се састаје са путем који пролази поред гробља, и даље води до Горњих Те-
шића на крају засеока. 

Становници Мокрог Поља од седамдесетих година прошлог века до 
варошице села пролазе асфалтираним путем, који се у варошици укљу-
чује у регионални друм. Пут који се код уласка у Доњу Врбаву из Горњег 
Милановца одваја за Гај просечен је и насут каменом 2002. године, а во-
ди до куће Милете Браковића Мића. Код продавнице „Металац – Проле-
тер” одваја се ненасути шумски пут за Бојовиће и Мијатовиће, и између 
Мићове и Спасоја Браковића Роге куће састаје се са путем који иде кроз 
Гај. 

Просечени су и путеви између заселака. То су пречице или путићи 
којима се брже стигне до комшије, њиве или извора воде. Већи значај су 
имали у време када су људи пешачили до својих кућа; њихова улога ни 
данас није занемарена. 

Варошица села, октобар 2011.
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Некада је народ пешачио од Доње 
Врбаве до Горњег Милановца и Крагујевца. 
Једино превозно средство су биле воловске 
и коњске запреге. Први аутомобил купио 
је учитељ Милошевић Милорад 1964. 
године. 

Први аутобуси на релацији Горњи Ми-
лановац – Крагујевац почели су да саобра-
ћају тридесетих година XX века. Из Горњег 
Милановца, сада на овој релацији саобраћа 
10 аутобуса у току дана. Линијски такси на 
релацији Горњи Милановац – Крагујевац 
прорадио је 2010. године, па је то знатно 
побољшало комуникацију Доње Врбаве са 
градовима у окружењу.

Пошта за Доњу Врбаву налази се у 
Враћевшници. Поштар Драган Милић Бу-
кача, из Белог Поља, доноси пошту Врбав-
цима 2-3 пута недељно. Телефон је уведен у 
село 1984. године. При објашњењу колико 

Јанко Костић са чувеним воловима ,,близанцима”, 1974.

Сеоски поштар, октобар 2012.
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су новца морали издвојити за увођење 
телефона најстарији становници кажу: 
„Телефон је био добра крава”. Радиша 
Јоксић Карлин памти да је та сума из-
носила 3,420.000 динара. 

Подручје Доње Врбаве богато је из-
ворском водом. Захваљујући томе сва-
ко домаћинство у селу има здраву пија-
ћу воду. Раније је вода за пиће и друге 
кућевне потребе доношена на обрами-
цама са оближњих извора. После тога 
уследило је копање бунара, па сада го-
тово у сваком дворишту има барем је-
дан бунар. 

Становници Доње Врбаве радо по-
мињу Срећка Тешића Ђошовца, пред-
седника Главне контроле у Краљевини 
Југославији. Њему су неизмерно зах-
вални јер је 1931. године изградио осам 
чесама у Липљанима и омогућио зем-

Студенац, август 2011.

Бунар у сеоском домаћинству, 
август 2011.
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љацима лакше снадбевање водом (1. Студенац; 2. на раскрсници пута 
који води за Студенац и главног пута у Липљанима; 3. између домаћин-
ства Сретена и Миломира Тешића; 4. преко пута куће Живка Маринкови-
ћа Буља; 5. код куће Светозара Ненадовића Угљеше; 6. код школе; 7. код 
куће Љубинка Јоксића Рунда; 8. изнад куће Радише Јоксића Карлина). Све 
чесме су имале појила за стоку. Само је чесма Студенац још у употреби. 
Живота Тешић Батали присећа се како је некада било „згодно” у селу ка-
да су постојала појила: „Искошкаш волове из јарма, напојиш, укошкаш 
поново у јарам и наставиш даље.” 

Најстарији водовод у селу изграђен је 1931. године у засеоку Липља-
ни, а реновиран је 1966–1967. године. Сабирни центар (каптажа) налази 
се на потесу Извори, у подножју Црног врха.

У засеоку Јоксићи постоје три водовода. Прва два су изграђена око 
1960. године. Каптажа првог се налази на потесу Крушик, и на њега је 
прикључено 6 домаћинстава. У подножју Крша је извор за други водовод, 
и са њега се напајаjу 4 домаћинства. Са извора Вуловина потиче трећи 
водовод, са кога се водом снадбевају остала домаћинства у засеоку. 

У Гају није изграђен удружени водовод, него су сва домаћинства до 
кућа воду довела из бунара. То је урадио и део људи из Мокрог Поља; 
остали су прикључени на водовод изграђен око 1965. године, чија је кап-
тажа на потесу Мала. 

Шездесетих година прошлог века, са изворишта на потесу Брзавац, 
које се налази испод куће Мила Ђорђевића Свраке, потекла је вода цеви-
ма за део домаћинстава у Ивковачи. Куће које немају прикључак на овај 
водовод довеле су воду из бунара својих дворишта.

У оквиру целокупног привређивања становника Доње Врбаве пре-
тежни део чине пољопривредне делатности. Од укупне површине ката-
старске општине села (1391hа), оранице и баште заузимају – 398 hа, воћ-
њаци – 108 hа, виногради – 4 hа, ливаде – 268 hа, пашњаци – 222 hа, шуме 
– 340 hа и неплодно земљиште – 51 hа.60 

Земљиште је у приватној својини. Домаћинство чине: кућа и про-
страна окућница (двориште, башта, воћњаци), а нешто даље од кућа су 
њиве и ливаде. 

Пóседи су углавном распарчани и уситњени; више од 10 хектара по-
седује не мали број домаћинстава: Радиша Јоксић Карлин, Радољуб Јоксић 
Бековац, Драгољуб Јоксић Лекан.

Велики број домаћинстава у Доњој Врбави поседује комплетну ме-
ханизацију за обраду земље. Захваљујући томе могућ је висок степен 
обрадивости. Веома мало има запуштених имања, а мањи број парцела 

60  Катастарска служба Општине Горњи Милановац, стање 2011.
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уступа се под кирију. Нема трговине земљом јер нема заинтересованих за 
продају и куповину. 

Први трактор и комбајн купио је Радиша Јоксић Карлин далеке 1967. 
године. Од пољопривредних култура највише се производе житарице 
(пшеница и кукуруз, а мање јечам и зоб). Поврће се узгаја у повртњаку – 
башти, издвојеној и ограђеној парцели најродније земље у близини куће, 
или у пластенику смештеном у башти. 

Нема већих, плантажних засада воћа. Највише гаје шљиве, од којих 
се прави одлична ракија и пекмез. Највеће воћњаке шљива имају: Радиша 
Јоксић Карлин, Радиша Браковић, Милић Антонијевић Пиши и Милета 
Браковић Мићо, који је најпознатији по производњи и продаји ракије. Од 
давнина се узгаја више врста шљива. За ракију се користе све постојеће 
сорте, а за пекмез маџарка. Узгајају се још и следеће сорте шљива: џена-
рика, ранка, округлица и белошљива. Нови засади су са високородном 
сортом стенлеј и неким новоселекционисаним чачанским сортама. Од 
осталог воћа узгајају јабуке: будимке, колачаре, ајвалије, петроваче, кисе-
љаче; крушке (медњак, лубеничарке, калуђерке, вилијамовке), затим су 
заступљене вишње, трешње, кајсије, орах. Оскоруше гаји само Ђорђевић 
Владан Кочијаш, а гајење јагодичастог воћа своди се на ситне појединачне 
покушаје, углавном за породичне потребе. 

Рад на њиви, октобар 2011.
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У селу нема винограда, једино се у двориштима узгаја по нека виња-
га, више због хлада у летњим месецима, него због самог плода. Поред већ 
набројаних и уобичајених биљних култура за ово поднебље, на плодној 
гружанској земљи узгаја се и егзотично воће. Драган Костић Квочка са 

три стабла кивија, која расту у његовом 
дворишту, убере око 700 килограма рода 
годишње.

Житељи Доње Врбаве се радо сећају 
великих мобá у време жетве, купљења 
шљива и комишања. Причајући о игра-
ма, песмама, дружењима на моби, деда 
Јоксић Милорад Минда каже: „Е, нема 
тога више. Сад је све некако брзо.” 

Сточарство је било првобитно за-
нимање становника Доње Врбаве. Без 
обзира што више није једини и главни 
извор издржавања, и сада се од њега 
остварују значајни приходи. Некада су 
домаћинства имала много више стоке, 
а сточарство је било екстензивно. Број 

Печење ракије код Попараша, октобар 2011.

Подмаладак породице Костић, 
испод кивија, новембар 2011.
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грла стоке се смањио, али се остварују већи приноси, јер је стока бољег 
квалитета. 

Заступљено је шталско сточарење. Овце држе у торовима, а испашу 
обављају у ограђеним површинама, као што су воћњаци, пашњаци и 
слично. Краве гаје у шталама, а понекад их истерују на пашу. Фарме крава 
музара имају: Иван Бојовић Пуцовац, Радиша Јоксић Карлин, Радољуб 
Јоксић Бековац, Драгољуб Јоксић Лекан, Маринковић Милан, Милова-
новић Радован Пиштољ и његов брат Слободан Браковић. Већина дома-
ћинстава „предаје” млеко „Имлеку”, за који као приватни превозник – са-
купљач млека ради Ненадовић Миодраг Микан. Од преосталог млека 
врбавске домаћице праве укусан сир и кајмак. Нешто млечних производа 
из Доње Врбаве се нађе и петком на пијаци у Горњем Милановцу. 

Некада су и свиње теране у планину на „жирење”, а данас их узгајају у 
шталама. Нико се у селу не бави товом свиња, узгајају их само за потребе 
домаћинства. 

Успомену на раније екстензивно сточарење чувају трле на Јешевцу, 
које Врбавци зову по надимцима људи којима су припадале. По кази-
вањима најстаријих Врбаваца на Јешевцу је некада било 42 трле (Пилето-
ва, Прасетова, Мувина, Карлинова, Гаранова...). Данас само Радосав Ми-

Радиша Јоксић Карлин у обављању свакодневих послова, октобар 2011.
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лошевић Гаран, у селу познат и као Суљо, тера стоку у планину и тамо 
проводи дане од Ђурђевдана до Михољдана.

Шума је одувек имала велики значај у животу људи на селу. Поред 
тога што је због недостатка пашњака служила за исхрану стоке, дрво је 
коришћено за огрев и изградњу. Некада су шумска пространства заузи-
мала много веће површине, али због потреба становништва шуме су нај-
већим делом искрчене. У селу постоје два облика својине над шумама: 
приватни забрани и државна шума на Јешевцу. 

Лов као некадашњи значајан извор хране сада се упражњава као 
спорт и рекреација. Ловци из Доње Врбаве су чланови ловачког удружења 
„Војвода Милан Обреновић”, а у овој подружници највише лове: фазане, 
зечеве, дивље свиње и срндаће.

У Доњој Врбави послују две приватне фирме: „Миловановић пласт” 
и „С-Мики”. Власник прве фирме, која се бави производњом пластичне 
амбалаже и полипропиленске траке је Мирко Миловановић Микула. 
Фирма „С-Мики” се бави производњом бехатон-плоча, а власник је Ми-
лан Јанковић Шуњевара из Белог Поља.

На сада запуштеном мајдану под засеоком Мокро Поље шездесетих 
година XX века радило је око 600 људи у неколико предузећа: „Камен”, 

Ловци из Доње Врбаве, новембар, 90-тих година XX века
С лева на десно: Паун Јоксић, Станимир Ненадовић, ловац из Сокобање, Драган Стевановић,

Милош Пајовић, Миломир Ђорђевић
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Каменолом у Мокром Пољу, август 2011.

Кафана „Механа’’, октобар 2012.
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„Вујан”, „Острвица”, „Рудник” и „Доњоврбавска сеоска задруга”. Камен је 
вађен за грађевине и споменике. 

Слаба комуникација са градовима у прошлости приморала је људе 
на селу да многе своје животне потребе решавају сами: да граде куће и 
друге објекте, да израђују оруђа и све што им је потребно у свакодневном 
животу. 

У Доњој Врбави било је много мајстора разних заната (ковача, пот-
кивача, шнајдера, зидара, бојаџија, воденичара...). За градњу кућа је прав-
љена цигла „на пресу”. Присећајући се процеса прављења цигле, Ненадо-
вић Светозар Угљеша каже: „Најтежи је то пос’о, што мож’ да постоји.”

Било је некада и воденица на рекама овог краја. Најстарији станов-
ници памте Шућурску воденицу, Стару воденицу и Гаранову воденицу 
на Гружи, Черкеза воденицу на Великом потоку, Бунџолину воденицу на 
Црној реци.

Временом се живот на селу постепено мењао, а самим тим и потре-
бе за занатлијама су се смањивале. Данас су у селу занаталије: Маринко-
вић Славомир Сојлер (ковач), Ненадовић Срећко Ћурка (шнајдер), Ми-
ловановић Адам Ован (поткивач), Обрадовић Милан Тирала, Јовановић 
Милан Гавран и Јовановић Миладин Трцак (каменоресци). Фризерка Боја-
на Маринковић је у варошици села отворила фризерски салон „Бојана”.

Кафана чији је власник Игор Јоксић, август 2011.



46

У Доњој Врбави постоје две продавнице. У центру села је продавни-
ца мешовите робе „Металац – Пролетер”, а преко пута школе, у засеоку 
Липљани продавница прехрамбене робе, чији власник је Радосављевић 
Бобан Чабровац из Доње Црнуће. 

Угоститељство села се своди на две кафане. Обе су у тзв. Миловићи-
ма. Кафана „Механа” је први пут отворена давне 1924. године. Припадала 
је породици Миловић. У време ратних година је затварана, или је зграда 
имала другу намену. Године 2007. кафану је отворио Драган Стевановић 
Бајовац, унук Миловића по мајчиној линији. Друга кафана у Доњој Врба-
ви налази се такође у варошици. Њен власник је Игор Јоксић, а отворена 
је 2001. године.

Здравствена делатност није развијена у Доњој Врбави, па за све лекар-
ске интервенције људи морају ићи у Горњи Милановац. У ветеринарској 
станици отвореној 2008. године запослена су три ветеринара: Станимир 
Милојковић, Бојана Трифуновић и Љубомир Јовановић. Ветеринарска 
амбуланта је отворена нешто раније, а њен власник је дипломирани ве-
теринар Марина Ћурчић. 

Образовање најмлађих се обавља у школи, за чију изградњу су меш-
тани Врбаве поново захвални Срећку Тешићу. Прве школске године, 1934, 
уписано је 212 ђака.61 Овог септембра школско звоно је најавило почетак 
наставе за свега 4 ђака. 

Зграда школе, август 2012. 

61  Школу у Доњој Врбави су похађала и деца из околних села. Подаци су преузети из Дневника за 
школску 1934/1935. 
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Ђаци школе, новембар 2012.
С лева на десно: Софија Тешић (1. разред), Марија Тешић (4. разред), Никола Симовић (4. разред). 

Одсутан из школе: Виктор Јоксић (3. разред).

Културно-забавни живот за житеље Доње Врбаве, као изразито ду-
ховите и ведре људе, одувек је имао велики значај. Дом културе изграђен 
је 1947. године. Нема више прела, вашара и игранки на Мали Спасовдан у 
Миловићима, код записа у Јоксићима, или о Ђурђевдану на Весовом гро-
бу, Црквинама и код записа у Гају (последња игранка је била 1975. године). 
Дом културе служи у друге сврхе, омладина је за забаву изабрала градску 
средину, а старијима остају само присећања на оно што је некада било.

На дан дочека православне Нове године од 2010. се у селу одржава 
манифестација „Врућијада” – такмичење у припремању шумадијског ча-
ја. Овом догађају присуствује око 1000 људи из Доње Врбаве и околине, а 
попије се око 500 литара вруће ракије.

Забаву су одувек људима чинила и спонтана такмичења на вашари-
ма, игранкама и другим скуповима, где су млади доказивали своје физич-
ке способности у бацању камена с рамена, рвању или некој другој веш-
тини. Од 1955. године у Доњој Врбави постоји и фудбалски клуб „Доња 
Врбава”. Припада моравичкој лиги, а утакмице у селу се играју углавном 
недељом на игралишту у Ивковачи, изграђеном 1959. 

Доња Врбава нема цркву па житељи села славски колач ломе у мана-
стиру Враћевшници или цркви Свете Тројице у Горњем Милановцу. 

Живомир Петровић Пуринко се потрудио да и у његовом селу буде 
изграђена црква. Године 2008. купио је плац преко пута фудбалског игра-
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Покладна поворка, 1969. (преузето из: Обред и веровања српског народа (каталог), Београд, 1986)

Радава*, 1967. (преузето из: Слободан Зечевић, Српска етномитологија, Београд 2008)

*  „Покладна обредна игра која се зове Радава, а изводе је само мушкарци. Држе се за леђа, а у руци 
су им штапови. На крају игре укрсте штапове и забијају их у земљу уз отегнути крик.” (Слободан Зе-
чевић, Српска етномитологија, Београд, 2008)
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Врућијада, јануар 2011.

Фудбалски клуб ,,Доња Врбава”, сезона 2011/2012.

Стоје с лева на десно: Радуловић Милан (тренер), Обрадовић Ивица (бивши играч),
Тешић Милан (благајник), Браковић Милета (председник клуба), Јовановић Немања, Дашић 

Бојан, Стоисављевић Горан, Ђукановић Милојко, Томашевић Милан, Петровић Иван, Зорић Саша, 
Игрутиновић Александар, Мијатовић Бојан (капитен), Михаиловић Александар, Радовановић Зоран.

Чуче с лева на десно: Царевић Јован, Ненадовић Драган, Васиљевић Стефан,
Ненадовић Миодраг, Јовановски Филип, Луковић Зоран, Тешић Марко, Драшкић Никола, Тешић 

Милета (потпредседник клуба), Маринковић Раде (бивши голман).
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лишта и наменио га изградњи цркве. Добротворним прилогом Врбаваца 
прикупљена су средства за изградњу цркве. Постављен је и освештан те-
мељ храма посвећеног Светом Арханђелу Михаилу, иначе свецу заштит-
нику највећег броја домаћинстава у Доњој Врбави. 

Поред породичне крсне славе, коју прославља свако домаћинство, 
и село има свој дан, своју славу. Заједничка слава села, тзв. литије су на 
Мали Спасовдан, међутим, фамилије чија слава је Аранђеловдан (21. но-
вембар), углавном преслављавају Светог Архангела Гаврила (26. јул). 

Записи у селу су:
  1. Трешња у дворишту школе
  2. Липа у Јоксићима
  3. Јасен код куће Миломира Ђорђевића Муве
  4. Липа у дворишту Милке Тешић у Липљанима
  5. Цер у Мокром Пољу 
  6. Липа у Миловићима
  7. Брест на Миловића брду 
  8. Цер у Браковићима
  9. Цер на гробљу
10. Цер поред пута који води поред гробља до школе, на имању Јоксић 

Михаила Пеџа.

Епископ жички Хризостом је освештао темеље будуће цркве, август 2011.
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Записи су наведени редом којим су их некада обилазиле крстоноше 
носећи црквене барјаке, крстове и иконе. Овај обичај укинут је после Дру-
гог светског рата, а 1992. године у Врбави је званично обновљен. На жа-
лост, крстоноше су изгубиле свој некадашњи значај јер су се околности 
и схватања људи изменили, па данас свештеник долази само по позиву 
домаћина у чијем се дворишту налази запис. 

Гробље у Доњој Врбави је у засеоку Липљани, на потесу званом Седи-
врана. Занимљиво је да су на споменицима појединих житеља Доње Вр-
баве, поред имена и презимена, уписани и надимци.

Део споменика на којима су уклесани и надимци, август 2011. 
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Током теренских истраживања у Доњој Врбави, када смо и прику-
пили све до сада наведене податке, задивила нас је гостопримљивост и 
искреност тамошњих људи. Сеоске руке увек пуне посла, а они ипак нађу 
времена за разговор. Желе да помогну, присећају се датума, претражују 
своју архивску грађу, траже слике, а све што не знају, питају комшију, а 
овај опет радо прихвата молбу и одмах приступа у помоћ. И све то кроз 
много шале, љубазних речи и без журбе, као да имају све време овога 
света, и као да их не чекају непокупљене шљиве, непомужене краве или 
необран кукуруз. 

Весна Пехрат, кустос-географ у разговору са Светозаром Ненадовићем Угљешом, 

август 2011.
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ФАМИЛИЈЕ

Порекло фамилија Груже истраживао је Михаило Драгић у периоду 
од 1909. до 1911. године. Резултати његовог истраживања су објављени у 
делу Гружа: антропогеографска испитивања.62 У наставку текста изнет 
је преглед порекла 43 фамилије, које данас живе у Доњој Врбави или по-
времено долазе у ово село. Велики проблем у току истраживања представ-
љао је недостатак података јер је већина матичних књига уништена, а че-
сте промене презимена у првој половини XIX века додатно су отежавале 
посао. 

Антонијевићи (2 куће), породични надимци: Бељојкa, Курцулићи 
(Пиши) 

Предак ове фамилије Антоније дошао је из Горачића (Драгачево) у 
Грабовицу, вероватно неколико година после Карађорђеве владе, а његов 
син прешао је из Грабовице у Доњу Врбаву. Овај податак открио је Ми-
хаило Драгић у току својих антропогеографских испитивања. Антоније-
вићи, који данас живе у Доњој Врбави, тврде да је њихов предак Вучић 
Антонијевић дошао из Грабовице на имање своје супруге Стане Тешић. 
Међутим, први Антонијевићи, који се помињу у Доњој Врбави, су Јован 
Антонијевић и Ђорђије Антонијевић.63 Јован Антонијевић се касније пре-
селио у село Брђане, а Ђорђије Антонијевић је остао у Доњој Врбави. 

Крсна слава Антонијевића је Петровдан. 

Бојовићи (4 куће), породични надимци: Певац, Вепар
По казивању Миловић Љубише ова фамилија има заједничко порек-

ло са Миловићима и Мијатовићима. Деда Љубиша тврди да су се из Црне 
Горе почетком XIX века доселила браћа Мило, Мијат и Бојо. Међутим, 
године 1823. у селу су пописани Мијат Вучићевић и Миле Вучићевић, а 

62  Михаило Драгић, „Гружа: антропогеографска испитивања”, Насеља српских земаља, књ. 10, Српски 
етнографски зборник, књ. XXI, Београд, 1921, фототипски објављено у: Гружа: насеља, порекло ста-
новништва, приредио Борисав Челиковић. Едиција „Корени”, књига четврта,  Београд 2010, стр. 94-
96. (стране се односе на фамилије села Доња Врбава)
63  Архив Србије, Арачки тефтер за 1831. годину, инв. број 566.
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у арачком тефтеру за 1831. годину су уписана браћа Мијат и Милоje Ву-
кићевић, и Мијатов син Бојо. Од Боја су настали Бојовићи. 

Михаило Драгић није записао порекло ове фамилије, али пише да су 
из села Кукавице (преко Јавора) у село дошла браћа Мило и Мијат.

Крсна слава Бојовића је Ђурђевдан.

Браковићи (11 кућа), порoдични надимци: Качамак, Поп, Пиштољ, 
Јарац, Мачак, Јеверица, Сркалица, Чорба, Шароња, Ћуран, Тучак 

По предању и најстаријим родословним записима Браковићи воде 
порекло од средњовековне породице Бранковић.64 У време великих сеоба 
крајем XVIII века преци Браковића (од племена Братоножића) су се до-
селили из Црне Горе у околину Сјенице. За време Карађорђевог војевања 
око Сјенице, браћа Браковић, Јеврем и Дмитар, су се због турске освете 
преселили у Шумадију и настанили у Доњој Врбави.

У арачком тефтеру из 1823. године је уписан Митар Браковић.
Крсна слава Браковића је Никољдан.

64  Родослов фамилије Браковић уступио нам је Милета Браковић Мићо.

Скуп Браковића, мај 2009.
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Василићи (1 кућа), породични надимак: Баџовац
По казивању Василић Милоша, ова фамилија има заједничко порекло 

са Павловићима. Наиме, неко од предака узео је презиме по имену бабе 
Василије Павловић. На сеоском гробљу је и споменик подигнут баби Ва-
силији, али није могуће прочитати годину рођења и смрти.

У матичну књигу умрлих уписано је да је Илија Василић Павловић, 
стар 72 године, умро 22. марта 1904. године.65 

Крсна слава Василића је Аранђеловдан. 

Гајовићи (1 кућа), немају породични надимак
Милош Гајовић je дошао из Накучана пре 35 година. Оженио се Љи-

љаном Симовић и живи на њеном имању. Миленко С. Филиповић наводи 
да су Гајовићи из Накучана пореклом из Великог Извора у Источној Ср-
бији.66 

Крсна слава Гајовића је Никољдан.

Гојковићи (1 кућа), немају породични надимак
Гојковић Боривоје са Голије доселио се у Доњу Врбаву на имање Јок-

сића. Оженио се Весном Јоксић. 
Крсна слава Гојковића је Аранђеловдан.

Димитријевићи (1 кућа), породични нади-
мак: Зец

Милка Димитријевић је после развода са су-
пругом из Мајдана задржала његово презиме. У 
нерегистрованом браку са Миленком Павлови-
ћем из Доње Врбаве родила је сина Животу, ко-
ји је све до одласка у војску користио два пре-
зимена, Павловић и Димитријевић. У војсци се 
определио за презиме Димитријевић. 

Миленко С. Филиповић наводи да су Димит-
ријевићи из Мајдана пореклом из Сјенице.67 

У Доњој Врбави се ово презиме помиње дaв-
не 1823. године, када је у тефтеру уписан Милин-
ко Димитријевић.

Крсна слава Димитријевића је Аранђеловдан. 

65  Матична књига умрлих од 1900. до 1906, манастира Враћевшнице, стр. 258, Meђуопштински исто-
ријски архив у Чачку.
66  Миленко. С. Филиповић, „Таково”, Насеља и порекло становништва, књ. 37, Српски етнографски 
зборник, књига LXXV, Београд, 1960, стр. 217.
67  Миленко С. Филиповић, нав. дело, стр. 235.

Душко Димитријевић
са ћерком, октобар 2012.
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Дмитрићи (8 кућа), породични надимци: Броћовац, Сврдлић, Ра
жуље, Жабе

По казивању Драгана Дмитрића Наге његов чукундеда је био Јанићије 
Дмитрић (1798–1868). Сахрањен је у Доњој Врбави. Имао је сина Вучића, 
а овај синове Јанићија, Петра, Радослава и Војислава. У тефтеру из 1831. 
године уписан је Милован Дмитровић, стар 34 године (старо презиме је 
Митровић), брат Јанићије и синови: Илија, Панто и Димитрије. У попи-
су из 1862/1863. године уписан је Јанићије Дмитровић (57 година) и син 
Вучић (15 година). 

М. Драгић наводи да су по старини род са Ненадовићима и Јоксићима, 
што значи да су дошли из Старог Влахa.

Крсна слава Дмитрића је Аранђеловдан.

Ђорђевићи (11 кућа), породични надимци: Грљан, Сврака, Шиљо, 
Цвекла, Мува, Кочијаш, Бунџола 

Најстарији становници Врбаве тврде да Ђорђевићи и Маринковићи 
имају исто порекло. Наиме, у Врбаву су се почетком XIX века доселила 
браћа Глигоријевић, Ђорђе и Маринко. У арачким тефтерима за 1828. го-
дину уписан је Маринко Глигоријевић, а за 1831. годину Маринко Глиго-
ријевић и његов син Ђоко. Након што су Маринко и Ђорђе Глигоријевић 
погинули несрећним случајем, наследници су, да би прекинули злу суд-
бину, одлучили да промене презиме. Наследници Маринка Глигоријеви-
ћа су узели презиме Маринковић. Од Ђорђа су настали Ђорђевићи. Све-
док порекла ових фамилија данас су и два крајпуташа у засеоку Липљани, 
испод напуштене куће Доситеја Маринковића. Натпис на једном крајпу-
ташу сведочи да је Маринко Глигоријевић пао са крушке и погинуо 1832. 
године, а на другом да је Ђорђе Глигоријевић погинуо у сечи дрва.

Михаило Драгић пише да су Ђорђевићи по старини род са Ненадо-
вићима.

Крсна слава Ђорђевића је Аранђеловдан.

Живковићи (1 кућа), породични надимак: Жабa
Невенка се удала за Живковић Ђорђа из Доње Црнуће. Након одласка 

у пензију преселили су се на Невенкино имање у Доњу Врбаву. Према М. 
Драгићу старо презиме Живковића из Доње Црнуће је Матић. Једна су 
фамилија са Милановићима у Великој Реци.68 

Крсна слава је Аранђеловдан.

68  М. Драгић, нав. дело, стр. 193.
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Јаковљевићи (3 куће), породични надимак: Цицоња
Нисмо успели да тачно утврдимо порекло ове фамилије. Претпоставља 

се да су преузели презиме од Јакова Јевремовића који је уписан у тефтере 
1828, 1831. године. 

Крсна слава Јаковљевића је Аранђеловдан.

Јанићи (1 кућа), породични надимак: Шмуда
Први Јанић који је забележен у Д. Врбави је Петар (32 године).69 Пре-

ма казивању Јанић Мирослава, они су се једно време презивали и Пав-
ловић јер је његов прадеда Ђоле из захвалности према попу који му је 
спасао живот узео његово презиме. Наследници деде Ђола су користили 
оба презимена све до средине XX века, када су наредбом Општине Горњи 
Милановац морали изабрати само једно презиме. Тако су Мирослављев 
отац Живорад и његов брат Живојин који живи у Београду узели презиме 
Јанић, а брат Владан и сестра Рајка из Доње Врбаве узели презиме Пав-
ловић.

Крсна слава Јанића је Аранђеловдан. 

Јанићијевићи (3 куће), породични надимак: Зубан, Јанаћко
По казивањима Милене Јанићијевић ова фамилија је род са Мило-

шевићима. Наиме, Јанићије Милошевић је због свађе са братом променио 
презиме. Није утврђено када је дошло до промене презимена. У арачком 
тефтеру за 1831. годину уписана су браћа Тома, Јанићије, Милован, Урош 
и Милан Милошевић.

Крсна слава Јанићијевића је Аранђеловдан.

Јанковићи (2 куће), породични надимци: Вуна, Вранац
Нисмо пронашли податке на основу којих бисмо утврдили порекло 

ове фамилије. Презиме Јанковић се не помиње у попису 1862/1863. годи-
не.

Крсна слава Јанковића је Аранђеловдан.

Јевремовићи (3 куће), породични надимци: Кочањка, Сврака, Кука
вица 

Према родословном стаблу Браковића, фамилија Јевремовић има за-
једничко порекло са фамилијом Браковић. Од Јеврема Браковића, који 
је почетком XIX века дошао из Сјенице у Доњу Врбаву, настали су Јевре-
мовићи. 

69  Државни попис становништва 1862/63..., стр. 375.
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Данас Јевремовићима Врбава није стално место боравка, али повре-
мено долазе на своја имања. 

Крсна слава Јевремовића је Никољдан. 

Јовановићи (7 кућа), породични надимци: Џуџовац, Кучка, Гавран, 
Баксо, Магаре, Трцак 

Живан Јовановић је први из ове фамилије у Доњој Врбави, а помиње 
се 1828. године. Старо кумство ове фамилије су Петровићи из Доње Го-
ревнице. Милован Петровић из Доње Горевнице је 5. новембра 1896. го-
дине крстио Милију Јовановића.70 

Крсна слава је Аранђеловдан.

Јовановићи (1 кућа), породични надимак: Буђовац
Јовановићи из засеока Липљани нису у роду са Јовановићима из Мо-

крог Поља. Јелесије Јовановић из села Претоке оженио се Софијом Ми-
лошевић 1953. године и дошао на њено имање. 

Крсна слава Јовановића је Аранђеловдан. 

70  Матична књига крштених од 1895. до 1897. године, манастира Враћевшнице, стр. 22, Међуопштин-
ски историјски архив у Чачку.

Скуп Јоксића, август 2012.
С лева на десно: Теодора Ликић, Невена Јоксић, Уна Јоксић,

Љубиша Ликић, Цмиља Лукић, Кристина Јоксић
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Јоксићи (36), породични надимци: Газдићи (Скакача или Митача, 
Креја, Мурати), Черкези (Жоко, Жујка, Креја, Букача, Цогољ), Суруџи
је (Бардак, Гараша), Таласан, Певац, Солундари, Карлин, Чекић, Ћуко, 
Дудњило, Бековац

Ова фамилија је заједничког порекла са Ненадовићима. У Доњу Вр-
баву су се доселили почетком XIX века из села Брекова (Стари Влах) Јо-
ксо, Цвијо и трећи брат, чије име није познато. У тефтеру из 1823. године 
уписани су Милосав Јоксић и Гаврило Јоксић.

Крсна слава Јоксића је Аранђеловдан.

Костићи ( 3 куће), породични надимци: Квочка, Ракља
Презиме Костић се први пут помиње у попису из 1863/1863. године: 

Јанко Костић, стар 30 година. Његов син Радован71 је у браку са супругом 
Спасенијом имао кћерку Радојку. Крштена је 12. јула 1897. године, а кум 
је био Радосав Петровић из Доње Горевнице.72 Сада у Доњој Горевници 

Скуп Јоксића, август 2012.
С лева на десно: Александар Марковић, Ивана Марковић, Срећко Јоксић, Весна Шарић, 

Кристина Јоксић; испред: Вељко и Валентина Јоксић

71  Погледати: Државни  попис становништва 1862/1863, стр. 375.
72  Матична књига крштених од 1895. до 1897. године, манастира Враћевшнице, стр. 372,  Међуопштин-
ски историјски архив у Чачку.
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живи фамилија Костић, па можемо само претпоставити да се неко од чла-
нова фамилије преселио у Доњу Врбаву, а одржао старо кумство. Нисмо 
пронашли податке на основу којих бисмо тачно утврдили порекло ове 
фамилије. 

Крсна слава Костића је Аранђеловдан.

Крунићи (1 кућа), породични надимак: Ере
Сретен Крунић из Радановаца (општина Косјерић) се доселио у До-

њу Врбаву 1935. године са 27 година. У Врбаву је дошао у потрази за по-
слом. У то време је радио каменолом у овом селу, а Сретен је по занимању 
био каменорезац. Дошао је у кућу своје жене Милке Јаћимовић. Сретен 
и Милка Крунић су сахрањени на гробљу у Врбави, а данас у селу живе 
њихови потомци. 

Крсна слава Крунића је по роду Св. Јован, а по имању Аранђелов-
дан.

Луковићи (1 кућа), породични надимак: Ђаво
Луковић из Белог Поља се оженио Весном Ненадовић и живи у кући 

њене породице.
Крсна слава је Аранђеловдан. 

Маринковићи (14 кућа), породични 
надимци: Прасе, Пиле, Мечка,  Чворак, Бу
љо, Турци, Кудро, Соћинци, Совељаге

Истог су порекла као Ђорђевићи. 
Крсна слава Маринковића је Аранђе-

ловдан.

Мијатовићи (6 кућа), породични на-
димак: Геловци

Имају исто порекло као Миловићи и 
Бојовићи у Доњој Врбави. Од Мијата Ву-
чићевића су настали Мијатовићи.

Крсна слава Мијатовића је Ђурђев-
дан.

Милићи (1 кућа), немају породични 
надимак

Владан Милић са личним надимком 
Преловац из Коњуше се са породицом доселио у Доњу Врбаву 1976. го-
дине. Купио је плац од ујака Драгослава Маринковића. 

Светислав Маринковић,
октобар 2011.
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Стара презимена Милића у Коњуши су: Зјајићи – Станисављевићи 
– Недељковићи. Од Милије Недељковића је настало презиме Милић.73 

Крсна слава Милића је Никољдан. 

Миловановићи I (7 кућа), породични надимак: Ован
Доселили су се из Црне Горе. Старо презиме ове фамилије је Мили-

ћевић. У тефтер из 1828. године уписан је Глигорије Милићевић, а 1831. 
године Глигорије Миловановић.

Крсна слава Миловановића је Аранђеловдан.

Миловановићи II, породични надимак: Пиштољи
Радован Миловановић који живи у засеоку Гај, није у роду са оста-

лим Миловановићима из Доње Врбаве. Он са својом породицом живи у 
кући са братом Слободаном Браковићем и његовом породицом. Њихов 

деда Обрад Миловановић из Луњевице оженио се Ангелином Браковић 
и дошао на њено имање. Договор између њих је био да прво дете које 
добију носи презиме Миловановић, а следеће Браковић и тако редом. 

73  Раденко Петронијевић, Родослови коњушко-брестовачких породица у Гружи, Београд, 1998, стр. 
34-35.

Слободан Браковић (лево) и Радован Миловановић (десно), август 2011.
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Слободанов и Радованов отац се презивао Миловановић, али грешком 
матичара Слободану је уписано презиме Браковић. 

Крсна слава Миловановића је Никољдан.

Миловићи (2 куће), породични надимак: Шваба
Имају исто порекло као Мијатовићи и Бојовићи у Доњој Врбави. Од 

Мила Вучићевића су настали Миловићи. 
Крсна слава Миловића је Ђурђевдан.

Милошевићи (8 кућа), породични надим-
ци: Гаран, Тарак, Попараш, Шлог, Чоп, Цуцуљ

Фамилија Милошевић је пореклом из Сје-
нице. Доселили су се у Доњу Врбаву почетком 
XIX века. У чибучком тефтеру за 1823. годину 
се помиње Тома Милошевић.74 

Крсна слава Милошевића је Аранђеловдан.

Михаиловићи (3 куће), породични надим-
ци: Зуковац, Фришко, Гузице

У попис из 1862/1863. године уписан је 
Илија Мијаиловић и његов отац Мијаило, стар 
50 година, по коме је ова фамилија вероватно 
добила презиме. У тефтеру из 1831. године упи-
сан је Павле Миловановић и његов брат Мија-

ило, стар 19 година. На основу тога можемо претпоставити да је старо 
презиме ове фамилије Миловановић.

Крсна слава је Аранђеловдан.

Недељковићи (1 кућа), породични надимак: Ћендовац
Лазар Недељковић из Белог Поља се око 1930. године оженио Росом 

Ненадовић из Доње Врбаве и дошао у њену кућу. Данас у Врбави живи 
његов син Љубиша Недељковић Ћендовац са својом породицом. 

Крсна слава Недељковића је Свети Јован.

Ненадовићи (15к), породични надимци: Шућурке (Керина, Зељов, 
Клингер, Рога, Ћурка), Гује (Мизик), Шишци, Карабајац

Ненадовићи су заједничког порекла са Јоксићима. Доселили су се пре 
Карађорђеве владавине из околине Сјенице.

Крсна слава Ненадовића је Аранђеловдан.

74  Архив Србије, Tефтер чибука  за 1823. годину, инв. број 274.

Драгана Милошевић,
август 2011.
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Обрадовићи (2 куће), породични на-
димци: Тирала, Мачак

На основу ранијих истраживања ова фа-
милија има заједничко порекло са Јоксићима 
и Ненадовићима.75 Претпоставка је да су пре-
зиме преузели потомци Обрада Ненадови-
ћа, који се помиње у тефтеру из 1828, 1831. 
и 1839. године, а у тефтеру из 1823. уписан је 
Обрад Кнез. Нисмо пронашли више подата-
ка о пореклу ове фамилије.

Крсна слава Обрадовића је Аранђелов-
дан. 

Павићевићи (1 кућа), породични нади-
мак: Чарапан

Наталија Ненадовић из Доње Врбаве је 
у браку са Бранком Павићевићем из Грабови-
це родила сина Радишу 1952. године. Одмах 

по рођењу сина Наталија се преселила у Доњу Врбаву. Павићевићи из Гра-
бовице су пореклом из Сјенице.76 

Крсна слава Павићевића је Аранђеловдан.

Павловићи (3 куће), породични надимци: Коза, Чађинци
По старини су род са Јоксићима и Ненадовићима, који су пореклом 

из Старог Влаха.77 У арачким тефтерима за 1828. и 1831. годину уписан је 
Павле Нешовић и синови Јован, Тодор, Никола, Матија и Тома. У арачком 
тефтеру за 1839. годину није уписана фамилија Нешовић, већ су уписани 
Јован, Тома и Никола Павловић. На основу изнетих података можемо 
закључити да фамилија Павловић води порекло од Павла Нешовића. Не-
шовићи су пореклом из Сјенице. 

Крсна слава Павловића је Аранђеловдан. 

Пајовићи (1 кућа), породични надимак: Курјак
Михаило Драгић је у току својих истраживања забележио у Доњој Вр-

бави једног Пајовића чије име није познато, а који је дошао из Грабовице 
у ово село у кућу Ненадовића.

75  Михаило  Драгић, нав. дело, стр. 95.
76  Миленко С. Филиповић, нав. дело, стр. 245.
77  Михаило Драгић, нав. дело, стр. 95.

Огњен и Тијана Ненадовић, 
новембар 2012.
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Предак Пајовића из Грабовице је Величко из Колашина, у Црној Го-
ри.78 

Крсна слава Пајовића је Аранђеловдан. 

Пантовићи (1 кућа), нема породични надимак
Пантовићи су пореклом из Претоке. Раде Пантовић се оженио Доб-

рилом Ђорђевић, и сада живи на женином имању. 
Крсна слава Пантовића је Аранђеловдан.

Петровићи (12 кућа), породични надимци: Мачак, Пољак, Помрчи
не, Беља, Гуштер, Помрчине, ШабанРашовци

Петар Божовић (1790–1862) из Андријевице, у Црној Гори, доселио 
се у село Брђане почетком XIX века. Не зна се тачно када и због чега се 
преселио у Доњу Врбаву.79 Сахрањен је испод записа на гробљу у Доњој 
Врбави, где се и налази његов споменик. Синови Живан, Ђорђе и Ми-
лован, чији потомци сада живе у Доњој Врбави, су по имену свога оца 
узели презиме Петровић. У селу Брђанима живи фамилија Божовић.

Михаило Драгић је забележио Божа Петровића из села Брђани. На 
споменику је уклесано име Петар Божовић. 

Крсна слава Петровића је Св. Јован (20. јануар).

Радовановићи (1 кућа), породични надимак: Ђаво
Према казивањима Зорана Радовановића ова фамилија је у роду са 

Симовићима. Од Радована Симовића, који је презиме узео од оца Сима 
Јевтовића настали су Радовановићи. У попису из 1862. године се помиње 
Милан Радовановић, стар 22 године.

Крсна слава Радовановића је Аранђеловдан. 

Симовићи I (9 кућа), породични надимци: Дидинац, Црвенко, Ту
пара, Гараша, Мрша, Ћеловац

По казивањима генерала Томислава Симовића ова фамилија је на-
стала од Јевтовића, који су се из Црне Горе почетком XVIII века доселили 
у Доњу Врбаву. Радован Јевтовић је узео презиме по оцу Сими.

У арачком попису Доње Врбаве за 1831. годину уписан је кмет села 
Сима Јевтовић и његови синови: Радован, Радивоје, Гаврило и Благоје. У 
попису за 1839. годину се помиње Радован Симовић, а према попису из 
1862. године у Доњој Врбави живе: Радоје, Благоје и Павле Симовић.

Крсна слава Симовића је Аранђеловдан.

78  Миленко С. Филиповић, нав. дело, стр. 245.
79  Никола Петровић Мачак урадио је родослов своје фамилије
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Симовићи II (1 кућа), породични надимак: Суруџије80 
Миломир Симовић (61 год) је рођен у браку Милке Симовић, дево-

јачко Јоксић, и Милана Симовића из Брестовца. С обзиром да Милкин 
стриц Добривоје Јоксић није имао деце, усвојио је Миломира као бебу и 
од тада он живи у Доњој Врбави. 

Симовићи из Брестовца су пореклом из црногорско-херцеговачких 
брда. Темпераменту горштака није одговарао начин живота у Панонској 
низији, па су се преселили у Брестовац.81 

Крсна слава је Аранђеловдан.

Станковићи (1 кућа)
Станковић Радојко из околине Ивањице купио је имање од шурака 

Драгана Јоксића 1967/68. године. Радојко данас живи у Београду, повре-
мено долази у Врбаву.

Стевановићи (1 кућа), породични надимак: Бајовац
Драган Стевановић се преселио из Враћевшнице у Доњу Врбаву кра-

јем 80-тих година прошлог века. Ћерко, прадеда Стевановића, дошао је из 
Сјенице у оближње село Прњавор, у близини манастира Враћевшнице, за 
време Карађорђевог похода на Сјеницу.82 

Крсна слава Стевановића је Ђурђевдан.

Тешићи (13 кућа), породични надимци: 
Шуљага, Лисица, Ркаловац, Дандореп, Ба
тали, Деверка, Чарлак, Дмитришћани 

Према казивањима најстаријих мешта-
на Тешићи су се почетком XIX века доселили 
из Брекова, у Црној Гори. Старо презиме ове 
фамилије је Тешовић. У тефтеру из 1823. го-
дине уписан је Аћим Тешовић, 1831. године 
Јаћим Тешовић, његов брат Обрад (18 год) 
и син Стеван (14 год), а у попису 1862/1863. 
године се помињу Јаћим Тешић (66 год) и ње-
гов син Стеван (41 год). Михаило Драгић на-
води да су Тешићи род са Ненадовићима и 
Јоксићима.

Крсна слава је Аранђеловдан.

80  Миломир је на имању Јоксића чији надимак је Суруџије
81  Раденко Петронијевић, нав. дело, стр. 123.
82  Михаило Драгић, нав. дело, стр. 175.

Живота Тешић, јул 2011.
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Ове фамилије нису живеле у Доњој Врбави у време када је Михаило 
Драгић вршио истраживања: Бојовићи, Браковићи,83 Василићи, Гајовићи, 
Гојковићи, Димитријевићи, Живановићи, Јаковљевићи, Јанићи, Јанићи-
јевићи, Јанковићи, Јовановићи, Костићи, Крунићи, Миловановићи, Ми-
хаиловићи, Недељковићи, Павићевићи, Павловићи, Пантовићи, Радова-
новићи, Симовићи, Стевановићи.

83   Сада у Доњој Врбави живи фамилија Браковић, а Михаило Драгић је забележио фамилију Бранко-
вић. Обе фамилије славе Св. Николу, па се вероватно ради о истом презимену.

Николина Бојовић (1 година),
једна од најмлађих мештанки

Доње Врбаве, јул 2011.

Бранка Миловић (92 године),
једна од најстаријих мештанки

Доње Врбаве, јул 2011.
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ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

ДОБИЈЕНИХ УПИТНИКОМ О НАДИМЦИМА

У СЕЛУ ДОЊА ВРБАВА

Један од циљева истраживања надимака у селу Доња Врбава био је 
да се емпиријским путем утврди њихов број, порекло и трајање. Као глав-
на метода за прикупљање података коришћен је интервју, док је основ-
ни инструмент за прикупљање података био упитник о надимцима, са-
стављен за ту сврху. Питања у упитнику су подељена у две групе. Прва 
група питања, којих укупно има 15, послужила је за прикупљање основ-
них личних података о испитанику/казивачу (нпр. име, презиме, крсна 
слава, датум и место рођења, образовање, брачни статус итд). Помоћу 
друге групе од 12 питања, прикупљене су информације о пореклу, начину 
употребе, трајању надимака, било да се ради о личним или породичним. 
Примерак упитника као инструмента дат је у Прилогу 2, стр. 133. Одређе-
не податке нисмо добили од испитаника већ смо их сазнали од других 
житеља села у току истраживања. 

У овом истраживању анкетирана су 172 мештанина Доње Врбаве. 
Подаци у упитнику унети су само за једног члана домаћинства који је 
одговарао на питања о личном и/или породичном надимку. Од укупног 
броја испитаника, 153 интервјуисаних било је мушког пола, док је њих 19 
било женског пола. Приказ дистрибуције испитаника према полу дат је у 
табели 1.

Табела 1. Пол

Мушкарци

Жене

Укупно

Број испитаника

153

19

172

Проценат

89%

11 %

100%

На основу 172 попуњенa упитника забележено је укупно 203 надим-
ка. Разлика у броју испитаника и броју надимака објашњава се тиме што 
неки испитаници имају само лични или само породични надимак и/или 
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лични и породични надимак, односно по два (ретко више) личних или 
породичних надимака. Тачније, забележено је 75 личних и 128 породичних 
надимака (табела 2.).

Табела 2. Надимци

Лични

Породични

Укупно

Број надимака

75

128

203

Проценат

37%

63%

100%

Даљом анализом, утврђено је да сваки испитаник има бар један на-
димак, било лични или породични. Од 69 испитаника са личним надим-
цима, 64 њих има само један лични надимак, док 5 испитаника имају по 
два лична надимка (табела 3). 

Табела 3. Надимак

Један

Два

Укупно

Лични

64

5

69

Проценат

93%

7%

100%

Када се осврнемо на породичне надимке, од 121 испитаника, 95 има 
један породични надимак, 25 има по два, док један испитаник има чак 3 
породична надимка (табела 4).

Табела 4. Надимак

Један

Два

Три

Укупно

Породични

95

25

1

121

Проценат

88%

10%

2%

100%

На основу проширене анализе добијеног материјала и укрштања две 
групе података дошло се до сазнања да од 19 испитаних жена у селу Доња 
Врбава, ниједна нема лични надимак, већ искључиво носе породичне 
надимке. Од укупног броја, њих 13 удајом су стекле породичне надимке 
својих супружника; две су неудате, па су наследиле очев, односно дедин 
породични надимак; три су, иако удате, задржале надимак од рода, док је 
једна позната по личном надимку свога супруга.

* * *
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Применом методе Анализа садржаја извршена је подела надимака 
према категоријама, које су направљене након што је материјал прику-
пљен. Иако значења неких надимака могу да буду двозначна или ви-
шезначна, у приказу резултата смо задржали изворно значење речи, јер 
основно правило не дозвољава да се исти надимак нађе у више од једне 
категорије. Тако, на пример, неки надимци дати по животињама, нису 
увек давани због пренесеног значења и особина које неке животиње има-
ју у народу, већ због конкретних догађаја везаних за животиње, док код 
неких није било могуће утврдити мотив за давање надимка. Зато ће у да-
љем раду бити искоришћена казивања испитаника о пореклу надимака, 
у циљу подробније анализе и прецизнијег значења. У међувремену, ди-
стрибуција (подела) надимака у 19 група извршена је према следећим кри-
теријумима:

Прва група
Животињског порекла

  1. Беља – име вола
  2. Букача – сова
  3. Бунџола (кудраво куче)
  4. Вепар
  5. Вранац – коњ
  6. Гавран
  7. Гарани – црни прасићи
  8. Грљани – голубови
  9. Гуја
10. Гуска
11. Гуштер
12. Жабе
13. Зец
14. Јарац
15. Квочка
16. Керина
17. Кобац
18. Коза
19. Креја
20. Кукавица
21. Курјак
22. Кучка
23. Лија
24. Лисице
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25. Магаре
26. Мачак 
27. Мачкови 
28. Мечка
29. Мува
30. Ован
31. Певац 
32. Пиле 
33. Прасе
34. Рога – коза
35. Сврака
36. Совељаге (Сове)
37. Ћукавац
38. Ћуран
39. Ћурка
40. Чађа – гарава коза
41. Чворак
42. Шиљо – Шиља је име краве

Друга група 
Према националном, народном пореклу са употребом локалних 

назива за одређене групе

1. Ере – становници Ужица и околине
2. Мурати
3. Пољак
4. Србин
5. Турчин
6. Чарапан – становник Крушевца и околине
7. Черкези – народ са Кавказа 
8. Шваба

Трећа група 
Према именима и презименима познатих личности

1. Аркан (Жељко Ражнатовић Аркан, народни посланик у Парламен-
ту државе Србије, председник политичке партије Странка српског једин-
ства)

2. Бенги – по голману, али се не зна на кога се мисли
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3. Милићевић (Томислав Милићевић, осамдесетих година прошлог 
века био је бек у фудбалском клубу „Црвена Звезда”, члан репрезента-
ције)

4. Стаљин (Јосиф Висарионович Џугашвили Стаљин, лидер Совјет-
ског Савеза)

5. Тесла (Никола Тесла, један од најзначајнијих светских проналазача 
и научника у области физике, електротехнике и радио технике)

6. Чоп (фубалер Давор Чоп, играо за фудбалске клубове „Динамo, 
„Хајдук”, „Напредак”)

Четврта група
Према врсти исхране – јело и пиће 

1. Качамак
2. Попараш
3. Сркалице
4. Чорба
5. Суруџије – сурутка

Пета група 
Према пореклу биљака (вегетабилни мотиви)
 
1. Бељојка – врста конопље
2. Шућурке (Шућури) - тиква
3. Броћовац – броћ (врста траве)
4. Зуковци – зуква (жбунаста биљка)
5. Семењак – семе
6. Ражуља – изведено од речи раж
7. Цвекле 

Шеста група 
Према честој или погрешној употреби речи, односно фраза

1. Батали
2. Брбљо
3. Јеверица
4. Пиши
5. По по кила
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6. Трцак
7. Ћендовац
8. Фришко
9. Шунче

Седма група 
Варијације личног имена или презимена; надимци од милоште

  1. Боћа
  2. Влајко
  3. Вуле
  4. Дане
  5. Дујо
  6. Јанаћко
  7. Јеле
  8. Лацко
  9. Луле
10. Микула
11. Минда
12. Миња
13. Мирић
14. Мића
15. Мићко
16. Наго
17. Роћко
18. Тешо
19. Цуго

Осма група 
Није било могуће одредити значење или порекло надимка

1. Баксо
2. Бековац
3. Верго
4. Деверке
5. Дудњило
6. Жујка
7. Јебук – лични надимак
8. Карабајац
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  9. Клингер
10. Коћковци
11. Кулин
12. Лекан
13. Маљац
14. Тирала
15. Тоља
16. Тупаре
17. Цогољ
18. Чарлак
19. Џуџовци
20. Шмуда
21. Шуљага

Девета група
Према употребним оруђима, прибору за рад или оружју

1. Бардак
2. Кочањка
3. Пиштољи
4. Ракља
5. Сврдлић
6. Солундари
7. Тучак
8. Чекић

Десета група 
Према физичкој особини или изгледу

  1. Бели – по седој коси
  2. Гараша – по црној пути
  3. Зубан – по изгледу вилице
  4. Крпар – по одрпаној одећи
  5. Мрша/Мршинци – по мршавости
  6. Помрчине – по тамном тену
  7. Рундо – по маљавом телу
  8. Рус – по русој коси
  9. Скакача – по начину хода
10. Стрки – по тршавој коси
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11. Ћоп (Ћопо) – по начину хода
12. Црвенко
13. Црни – по тамном тену
14. Чарапан – по белим чарапама
15. Чича – старији човек
16. Шароња – зализивао бели прамен косе

Једанаеста група 
Према имену, презимену, надимку претка или неке друге особе

  1. Бајовац
  2. Баџовац
  3. Боловац
  4. Буђовац
  5. Геловац
  6. Дидинци
  7. Дмитришћани
  8. Ђошовац
  9. Жока
10. Звркановци
11. Зељов
12. Кининац
13. Љубовац
14. Микинац
15. Митача
16. Преловац
17. Пуринко
18. Пуцо(вац)
19. Рашовци
20. Сојлер
21. Соћинци
22. Суљо
23. Ћеловац
24. Цветовац
25. Цицоње
26. Цуцуљи
27. Чичинац
28. Шабан 



75

Дванаеста група 
Према занату, занимању и радном месту

  1. Булдожерац
  2. Дандореп – проводаџија
  3. Дрндар
  4. Зуковац
  5. Карлин- скраћено од речи калуђер
  6. Кочијаш
  7. Поп
  8. Суповац
  9. Тарак – справа за чешљање вуне
10. Учо

Тринаеста група 
Према месту, географском појму

1. Врбавац
2. Голијаш
3. Кршљанин
4. Становник – камен темељац (локализам)

Четрнаеста група 
Према материјалима, сировинама

1. Вуна 
2. Жижа

Петнаеста група
Према родбинским односима

1. Рођос
 

Шеснаеста група 
Према деловима тела
 
1. Гузице
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2. Буљовци
3. Курцулићи

Седамнаеста група 
Према материјалном добру и статусу

1. Газдић
2. Цар

Осамнаеста група
Према ликовима из књижевности или религије

1. Гуливер
2. Роне
3. Ђаво 

Деветнаеста група 
Ван категорије, са посебним значењем

1. Репанко – у игри увек последњи, на репу
2. Кликуша – људи би „кликтали” кад би пролазили поред куће
3. Грљан – шили одела без крагне, око грла голо 
4. Таласани – од глагола „таласати”
5. Шлог – „Немој да те удари шлог”
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Назив категорије (критеријум)

Животиње

Име, презиме или надимак претка или друге особе

Није било могуће утврдити значење

Варијација личног имена или презимена (од милоште)

Физичка особина/изглед

Занат, занимање или радно место

Честа/погрешна употреба речи/фразе

Национално/народно порекло или локални назив

Оруђе, прибор за рад или оружје

Биљке

Познате личности

Ван категорије са значењем

Храна и пиће

Географски појам

Ликови из књижевности/религије

Делови тела

Материјална добра или статус

Материјали или сировине

Родбински односи

Број
категорије

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Табела 5.

Број
надимака 

42

28

21

19

16

10

9

8

8

7

6

5

5

4

3

3

2

2

1

Према првом прегледу резултата, највише надимака, чак 42, нашло 
се у групи надимака добијених према животињама. Одмах иза ње налази 
се група састављена од 27 надимака који су дати по имену, презимену или 
надимку предака или неке друге особе. Потом следи група од 21 надимка 
у којој се налазе они којима се не може утврдити значење ни порекло, 
а то су углавном породични надимци од „давнина” којима се „изгубио 
траг” и који се већином односе више на куће, него на чланове породица. 
Деветнаест надимака може бити објашњено варијацијама личног имена 
и презимена, најчешће даваних од милоште. Физичке особине биле су 
инспирација за 16 надимака, а 10 надимака је добијено према занату, за-
нимању или радном месту. Најмање надимака, само један, је у групи до-
бијених према родбинским односима.
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У табели 6. приказани су лични и породични надимци према кри-
теријумима. На основу приказаних резултата, видимо да се по животи-
њама углавном надевају породични надимци, чак њих 38, док су само 
четири лична надимка „животињска” (од којих је један скраћени облик 
породичног надимка, Лија од Лисица). Такође, већина надимака који су 
дати према имену, презимену или надимку претка су породични. Најве-
ћи број личних надимака је свакако настао као варијација личног имена 
или презимена, најчешће даваног од милоште, као и надимци давани по 
имену познате личности. Интересантно је да ниједан лични надимак није 
дат по оруђу и прибору за рад, већ су свих осам надимака из ове катего-

Назив категорије (критеријум)

Животиње

Име, презиме или надимак претка

Није било могуће утврдити значење

Варијација личног имена или презимена
(од милоште)

Физичка особина/изглед

Занат, занимање или радно место

Честа/погрешна употреба речи/фразе

Национално/народно порекло
или локални назив

Оруђе, прибор за рад или оружје

Биљке

Познате личности

Ван категорије, са значењем

Храна и пиће

Географски појам

Ликови из књижевности/религије

Делови тела

Материјална добра или статус

Материјали или сировине

Родбински односи

Број
категорије

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Табела 6.

Број
породичних

надимака 

38

21

17

1

9

5

5

6

8

6

/

4

5

2

1

3

2

/

/

Број
личних

надимака 

4

7

4

18

7

5

4

2

/

1

6

1

/

2

2

/

/

1

1
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рије породични надимци. Остале категорије су углавном уједначене, тач-
није скоро подједнако су заступљени и породични и лични надимци. 

Када су испитивани ставови према надимку, мишљења су подељена. 
У табели 7. приказан је број испитаника сходно одговору на питање: 
„Шта за Вас значи надимак?”. Резултати показују да 46% „није имало ко-
ментар”. Преостали испитаници су ипак имали позитивнији став, па тако 
23% испитаних сматра да су надимци „део идентитета, да говоре много 
о човеку (чак више и од имена).” За 20% испитаних надимци су „добра 
шала”, док 9% њих надимке доживљава као „породично наслеђе, односно 
успомену на претке”. Само 4 испитаника, тачније 2% сматра да је надимак 
једноставно „скраћено име/презиме”.

Став према надимку

Нема коментар

Део идентитета

Добра шала

Породично наслеђе

Скраћено име/презиме

Табела 7. Број испитаника

79

40

34

15

4

У истраживачкој пракси, нека питања из упитника нису била довољ-
но дискриминативна да би била квантитативно обрађена, односно испи-
таници нису имали одговор на њих (нису их сматрали релевантним) или 
су одговори били исувише слични, те самим тим нису могли да буду пред-
мет обраде. На пример, на питање број 10: „Да ли знате или сте само чули 
да је некад некоме надимак дат као име које ће га штитити?” испитаници 
су изјављивали да „не знају” никога или су наводили надимак Живомира 
Петровића – Пуринка. Такође, на питање број 11: „Да ли су у вашем селу 
у време ратова особе које су се бавиле илегалним стварима давале саме 
себи надимке или су им их други надевали тзв. „ратни надимци?” испи-
таници су одговарали са „не знам” или уопште нису давали одговор на 
ово питање.

Свакако највише информација је добијено одговорима на питања 
број 4 и 6, прецизније: „Како је добио/ла надимак?” и: „Да ли постоји нека 
прича како је добијен надимак?” Добијени одговори нису могли да буду 
квантитативно обрађени, већ су подлегли квалитативној анализи, која је 
дата у наставку овог прегледа, након закључка.

* * *
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ЗАКЉУЧАК

Када се осврнемо на добијене резултате, уочавамо да помоћу њих 
можемо да дамо одговоре на питања с почетка овог рада. Одговори о на-
димцима, које смо добили у току истраживања несумњиво доприносe 
очувању нематеријалне баштине, што и јесте један од задатака овог про-
јекта. Утврђивање броја, порекла, мотива, значења и трајања надимака 
постаје предмет интересовања истраживача који су учествовали у раду 
на овом пројекту. Да би се на практичнији и исцрпнији начин прикупи-
ли подаци, који ће помоћи бољем разумевању феномена надевања на-
димака, приступило се изради упитника. Он је истраживачима на терену 
давао структуру. Интервјуима, односно, непосредним разговором са ме-
штанима села, богатили су сазнања и бележили приче које су успут чули, 
процењујући да ли су значајне или не. 

Резултат теренских истраживања јесу казивања 172 испитаника. 
Испитаника мушког рода било је 153, док су преосталих 19 чиниле жене. 
Како смо претходно навели, из сваког домаћинства интервјуисан је по 
један члан. Узорак испитаника према полу на први поглед изгледа нерав-
ноправан. Јасно је да ово није прави одраз полне структуре становништ-
ва у селу Доња Врбава. Такође, овај податак може да укаже на чињеницу 
да мушкарци чешће добијају надимке како личне, тако и породичне (с 
обзиром на то да породични надимци углавном потичу од „мушке гла-
ве”), и радије се њима ословљавају и користе их у селу. У прилог овој тези 
је и податак да су жене добијале надимке супружника удајом или насле-
ђивале очев ако су неудате или су биле познате по личном надимку суп-
руга. Чини се да је традиционални патријархални модел и сада „темељ” 
српског села.

На основу попуњених упитника забележена су укупно 203 надимка. 
Породичних надимака је 128; док је истовремено пописано 75 личних на-
димака. Већина испитаника има један породичан надимак, али нису рет-
ки ни они са по два породична надимка; један од њих има чак три таква 
надимка. Међутим, житељи Доње Врбаве углавном „носе” по један лични 
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надимак, док само њих петоро имају по два лична надимка. Из овог се 
може наслутити значај који надимци имају за мештане Доње Врбаве, и 
да не постоји Доњоврбавац који не „носи” бар један надимак, па био то и 
надимак којим се не служи, већ се кућа по њему распознаје.

Како и по коме/чему мештани Доње Врбаве добијају надимке? 
Истраживање је показало да их најчешће добијају по животињама. По-
родични надимци скоро четвртине испитаника су такви. Ови надимци 
су настајали, према казивању испитаника, када су се њихови преци на-
лазили у необичним и смешним ситуацијама са животињама; тако је један 
породични надимак настао тако што се дедин брат на вашару за опкладу 
рвао са мечком. То су, углавном, стари, наслеђени надимци који по неким 
казивањима воде порекло још с краја 19. века. У то време људи, нарочито 
на селу, били су у непосредном контакту са природом и са светом који 
их окружује, те не чуди што су често надевали надимке инспирисане жи-
вотињама и биљкама. Такође, животињама се по принципу, антропомор-
физма, често приписују људске особине, па је у народу, али и у књижев-
ности, нарочито у баснама, познато, на пример, да је овца наивна, вук 
препреден. Истовремено, феномен давања надимака је показатељ народ-
ног духа, и вештине да се одређене особине или карактеристике у другог 
препознају, те да се нагласе служећи се метафором. А како народ воли 
да збија шале и да се надмудрује, надевање имена је свакако одраз народ-
ног хумора и виспрености, што је приметио и забележио још Јован Цви-
јић када је, у делу „Балканско полуострво”84, анализирао шумадијски ва-
ријетет динарског типа. 

У српском народу није неуобичајено да се малој деци и драгим људи-
ма тепа, па не изненађује број личних надимака који су дати од милоште. 
Такође, већина породичних надимака је дата по имену или надимку пре-
дака, као знак порекла, односно, припадности одређеној породици, на-
родски говорећи „да се зна од којих си, или чији си”. Није страно ни то да 
су надимци раније надевани према занату, а данас према професији коју 
неко обавља, опет истичући вештине неопходне за обављање одређеног 
посла. Физичке особине, односно, изглед – представљају јасан мотив и 
асоцијацију за надевање надимака, па су тако пописани Бели или Рус, по 
седој, односно русој коси. 

У истраживању је пописано неколико надимака који си добијени по 
именима познатих личности. Мотив за надевање оваквих надимака на-
лазимо у сличности по физичком изгледу, таленту или особини са поз-
натом особом. То су искључиво лични надимци, давани углавном по 
савременим познатим личностима из света спорта, науке и политике.

84  Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд 1966, стр. 376-383.
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 За неке надимке није било могуће утврдити значење. То су углавном 
породични надимци од давнина, који су преношени с генерације на гене-
рацију, и на том „путу” се негде изгубило сазнање о значењу и настанку 
надимка. То није обесхрабрило наследнике да га и даље користе и преносе 
на своје потомке као део породичног идентитета и наслеђа. 

 На крају је нас као истраживаче занимало шта мештани Доње Врба-
ве мисле о надимцима, какво они значење имају за њих. Иако се скоро 
половина житеља није изјаснила, или није имала коментар на надимке, 
друга половина ипак има позитиван став према њима и сматра их, пре 
свега, добром шалом, породичним наслеђем или делом идентитета, који 
понекад може да говори више о човеку него његово лично име. Нарав-
но, у ову групу спадају углавном житељи који воле свој надимак и радо 
га користе, или чије куће носе породични надимак. Они који не воле на-
димком да се служе, углавном су били без коментара, или му нису при-
давали неки значај. 

 Било да се надимци у Доњој Врбави, према мишљењу једног од ме-
штанина, дају „зато што су неопходни јер има више људи са истим име-
ном”, или као залог за будуће нараштаје, у циљу очувања породичног на-
слеђа, или само зарад „добре шале”, надимци служе да нам кажу нешто 
више о онима који их „носе”, и свакако, важан су део културног и тра-
диционалног наслеђа, и идентитета житеља Доње Врбаве. 

* * *
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ПОРОДИЧНИ НАДИМЦИ85 

1. ФРИШКО – надимак добио по оцу који је волео да користи „стручне 
изразе” од којих најчешће „веома фришко”. Познати као Фришковци. 
Воли свој надимак и користи га.

2. ГУЗИЦЕ – надимак њеног мужа и његових предака. Испитаница 
га је стекла удајом. Не зна ко је добио надимак. У селу су познати по на-
димку али им се нико тако не обраћа. Никада га није користила; иако има 
погрдан контекст, не љути се. 

3. РАЖУЉА – надимак је наследио од оца и деде. Не зна шта значи 
и ко га је добио. Кућу су звали Ражуље, али надимак они у кући никада 
нису користили. Од мештана смо сазнали да су некада у овој породици 
сви били високи, а раж је жито које од осталих житарица највише расте, 
па отуда и овај надимак. (примедба истраживача)

4. ЦИЦОЊЕ – не зна како је настао и шта значи надимак. Носио га 
је и прадеда Радоје, не зна зашто. У селу их знају по надимку, али га они у 
кући не користе. Преноси се на мушке чланове. Не смета му кадa га зову 
надимком.

5. ЏУЏОВАЦ – не зна његово значење и ко га је дао. Не користи га.
Више кућа Јовановића су познати као Џуџовци, што можда указује 

на породичну задругу. (примедба истраживача)
ЏУЏОВКА – према казивању испитанице надимак је наследила од 

свог оца, а супругов породични надимак је Лисице. Не љути се када је 
зову надимком.

85  Објашњење надимака дато је на основу казивања испитаника, па су стога задржани изворни изрази. 
Лични подаци испитаника чувају се у архиви Музеја рудничко-таковског краја, да се не би нарушила 
права личности.
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6. ТРЦАК – надимак наследио од ујака, који је као кум на крштењу 
добио заповест од попа да изговори: „Одрицајем сја” на старословенском, 
а он изговорио:„Отрцам се ја.” Воли надимак и користи га уз име. 

7. ЋЕЛОВАЦ – надимак је добио отац, али о његовом пореклу и зна-
чењу надимка нема податке. Не користи га, нити га ико тако зове. 

Познат у селу још по надимку ЦРВЕНКО И КОБАЦ. За Црвенка се 
не зна зашто, а Кобац има везе са Гавраном и Арканом-Вранцем. (види 
породични надимак бр. 8)

8. ГАВРАН – надимак је наследио од деде. Причао му је да је једном 
приликом са својим вршњацима на путу од куће до школе, која је тада 
била у манастиру Враћевшници, видео коње на Калипољу да пасу, па су 
деца у шали једно друго звали именима која су дали коњима. Деда оста 
Гавран, а његова два друга добише надимке Вранац и Кобац. Испитаник 
воли свој надимак и користи га као лично име. Жене наслеђују надимак 
– Гавранова.

9. ДИДИНЦИ – надимак је наслеђен. Не зна значење ни ко га је дао. 
Верује се да је од старине. Надимак не користи, више се односи на целу 
кућу ове породице у селу. 

Други испитаник каже да је надимак настао по прадеди који је био 
јединац, прозван Дида, па његови потомци добише надимак Дидинци.

Још две куће Симовића носе тај надимак. (примедба истраживача)

10. РАКЉА – надимак потиче од деде Јанка, који је био висок, па је 
због висине добио овај надимак. Казивач надимак не сматра погрдним, 
али га не користи.

Од мештана смо сазнали да ова кућа има још и надимак Квочка. (при-
медба истраживача)

11. КВОЧКА – КВОЧКИНЦИ – деда Радиша је носио овај надимак. 
Испитаник не зна ко и када га је дао. Односи се на кућу.

12. ВУНА – казивач је надимак наследио од оца, али не зна када и ка-
ко је настао. Зна да има везе са „неком вуном”. Он га ретко користи, али је 
по њему познат. Користи се и као лични надимак. 

У селу кажу да осим значења вуна (руно) има и друго значење вуњара 
(лош човек) и да је то право значење надимка. (примедба истраживача)
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13. ЈЕБУК – не зна порекло ни значење свог надимка, наследио га је. 
Не користи га, али га други знају по њему. Не зна да ли је погрдан, али му 
не смета. Користи га и као лични надимак.

14. КЛИКУША – не зна порекло и значење надимка. Наслеђују га 
мушки чланови. Испитаник се сећа, када је био мали, комшије су про-
лазећи поред дедине куће „кликтали”. Испитаник надимак не користи, 
али га други знају по њему. Не сматра га погрдним.

15. ГУШТЕР – надимак је наследио од оца, а изворно потиче од деде 
Борисава. Када је на копању неким копачима ставио гуштера у тестију, 
деду су овако прозвали. Воли да га користи, не сматра га погрдним, воли 
да га зову надимком.

16. МЕЧКА – наследио надимак од оца. Порекло надимка је од очевог 
стрица, који се, по казивању, на вашару, за опкладу рвао са мечком, али 
је притом „прибегао трику” и у руке је узео металну шипку, преко леђа 
стегао мечку и оборио је. Од тада су одрасли Мечке, а деца су Мечићи. Не 
сматра га погрдним.

Воли да га користи уз лично име, не смета му да га зову надимком, 
познат је по њему.

17. СОЋИНЦИ, СОВЕЉАГЕ – један казивач не зна порекло и значење 
надимка. Не користи га.

Други испитаник каже да се надимак односи на прадеду Стевана који 
је имао велике веђе, па је подсећао на сову, совуљагу, па отуда надимак. 
Надимак се прво преносио на укућане, а потом на породице које су се 
од задруге одвојиле. Не сматра га погрдним и не смета му када га зову 
надимком. Он га не користи. 

18. ЋУРКА, ЗВРКАНОВЦИ – порекло надимка Ћурка испитанику 
није познато, верује да је од старине. Оца су му звали Звркан, па су отуда 
они Звркановци. То се односи само на његову кућу. Ово је млађи надимак. 
Познати су по оба надимка у селу, али их не користе често. Не сматра их 
погрдним.

19. БАРДАК, СУРУЏИЈЕ – према причи прадеда је у детињству 
поломио бардак када је ишао по воду и тако добио надимак. За надимак 
Суруџије не зна значење и порекло. Не користи га, знају их као Бардаци и 
не сматра да је надимак погрдан. Још две куће носе исти надимак. 
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20. ЧЕРКЕЗИ – Овај надимак се користи за више кућа Јоксића. Нема 
сазнања о пореклу, наслеђују га. 

Могуће је да надимак потиче од назива народа, Черкези – народ са 
Кавказа. (примедба истраживача) 

21. КРЕЈА – користи се поред породичног надимка Черкези. Креја је 
врста птице, али не зна се зашто је добијен надимак.

22. БУКАЧА – надимак потиче од деде Милоја, који је радио на ка-
менолому, а волео је да иде у швалерацију. Као знак распознавања у шуп-
љем дрвету (дупљи) остављао је шајкачу, па је изгледало као да је сова 
– букача у рупи. Не сматра надимак погрдним, свиђа му се, али га не 
користи често.

23. ГАРАША, СУРУЏИЈЕ – испитаник не зна тачно порекло надимка, 
али је „начуо’’ причу да је неко од мајчиних рођака био тамне пути, па се 
верује да надимак од тога потиче. 

24. ГАЗДИЋИ – испитаник је чуо да му је прадеда Светозар био иму-
ћан кмет, по томе се и надимак добио. Седам кућа Јоксића носе име Газ-
дићи. 

25. МИТАЧА – потиче по наслеђу од оца и деде, али не зна његово 
значење. Надимак Митаче или Митачинци односи се на укућане. 

Од мештана смо сазнали да је надимак наслеђен од деде Милорада, 
па је надимак од милоште – Митача. Породични надимак је и СКАКА-
ЧА – по оцу Радисаву који је храмао, па је у ходу поскакивао. (примедба 
истраживача)

26. ГРЉАН – надимак се односи на кућу у селу – ГРЉАНИ. 
Од мештана смо сазнали да је ова породица због немаштине и не-

довољно платна шила одела без крагне, па су тако и добили овај надимак. 
„Око грла голо – без платна.” (примедба истраживача)

27. ЦАР, ЈАРАЦ – надимак Цар је његовом оцу наденуо народ непо-
средно после Другог светског рата. Он је скривао и штитио мештане од 
државног откупа и кулука па су говорили: „То, Царе”. Надимак наслеђују 
мушкарци. Врло ретко га користи, не сматра га погрдним, обично га 
старији људи тако зову. 

Према нашим сазнањима, за ову кућу се чешће користи надимак Ја-
рац, али нико не зна да каже због чега. (примедба истраживача)
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28. ПОП, КАЧАМАК – испитаник зна да надимак ПОП потиче од 
деде, али не зна зашто, верује се да је од старине. Преноси се на мушке 
чланове. Не сматра га погрдним, али га не употребљава. Старији људи у 
селу га зову овим надимком.

Мештани кажу да је та кућа познатија по надимку КАЧАМАК, али 
нису објаснили због чега (примедба истраживача). 

29. ПИШТОЉИ – надимак потиче од деде. Прича се да је деда дошао 
из Луњевице у Доњу Врбаву без надимка; жене су биле досадне, стално 
га запиткивале који му је надимак, и њему једног дана досади и одговори 
провокативно: „Пиштољ.” Воли свој надимак, користи га и као лично 
име. Укућане зову Пиштољи.

30. МАЧАК – верује се да је надимак од прадеде. Углавном се преноси 
на мушке чланове, за жене се каже – Мачкова. Надимак је од старине. Не 
зна зашто их тако зову. Радо се користи надимком, не избегава га, воли 
када га зову надимком. 

31. ЈЕВЕРИЦА – надимак је наследио од прадеде. Прича каже да је он, 
када је био дете, јурио веверицу са дрвета на дрво, али му је побегла, па су 
га деца назвала Јеверица. Данас надимак знају само старији мештани. Не 
мисли да је погрдан, али га не користи.

32. СРКАЛИЦА – надимак је добио отац јер је у кући пуној деце јед-
ном закаснио на вечеру; када је стигао, да би појео млека као и остала 
деца, навалио да је да срче млеко, па отуда Сркалица. Односи се на све 
укућане. Познат је само у селу, али се не користи. 

33. ЧОРБА – наследио га од деде чији отац је погинуо на Церу, па је 
као сироче отишао код тетка у Луњевицу. Тетка су звали Чорба, па је и 
он добио тај надимак. Лично се користи надимком, и други га тако зову, 
некад и чешће од имена. Надимак се односи на све укућане. 

34. ШАРОЊА – надимак је добио деда Милорад у заробљеништву 
током Другог светског рата. Имао је бели прамен косе, који је стално 
зализивао, па га назвали Шароња. Преноси се на мушке чланове. Не ко-
ристи се надимком, али је у селу познат по њему. Не сматра га погрдним. 
Има га и брат од стрица. Каже: „Не љутим се, могао сам и горе да про-
ђем.”

35. ЋУРАН – надимак је добио отац који је био поткивач. За ручак 
су му једном приликом спремили пилетину. Он је задовољан ручком 
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више пута поновио да не воли ћуретину, да је она сува и неукусна, па 
остаде надимак Ћуран. Не користи се надимком, али је у селу познат по 
њему. Преноси се на мушку главу. Не смета му, не љути се и не сматра га 
погрдним, али га не користи.

36. КОЧАЊКА – сећа се казивања свога оца који му је говорио да 
је надимак добио деда који је на комишању раднике гађао кочањкама. 
Надимак се наслеђује. Не користи надимак, али је у селу познат по њему. 
Не сматра га погрдним.

37. СВРАКА – надимак је добио отац. Прича се да је за једну игранку 
отац оденуо шарени шал, што је народу било интересантно, па су га 
говорили: „Лесандра шарен као сврака.” Само испитаник је наследио на-
димак. Не користи га, али је по њему познат у селу и околини. Не љути се, 
каже: „Зар има неко ко нема надимак?”

– Још један испитаник у селу има овај надимак. Сврака је био лични 
надимак његовог деде, који је некоме био наконче на свадби. По српском 
обичају је накончету требало доделити име. Неко је рекао: „Нека буде 
Голуб”, а млада је узвикнула: „Какав Голуб, видиш да је ко сврака.” (одело 
му је било шарено).

 ШИЉО – други лични надимак његовог деде. Имао је краву чије име 
је било Шиља, па је тако и добио надимак.

Ова породица је познатија у селу по надимку Сврака.

38. КУКАВИЦА – по дедином казивању прадеда је идући по селу са-
мо кукумавчио, кукао – камчио да му нешто треба, те га прозваше Кука-
вица. 

Надимак се преноси на мушке чланове. Не користи га, јер дуго 
живи у Београду. Иако је ова реч можда погрдна, за укућане је надимак 
прихватљив. Нико му се тако не обраћа, само су у народу познати по 
надимку. 

39. ГЕЛОВЦИ (ГЕЛОВКА) – надимак је добио отац испитанице 
када се на весељу опустио, па почео да наручује песме. Хит је била песма 
„Девојка соколу зулум учинила” која је више пута певана и поручивана, 
а паре је однео Циганин Геле који ју је певао, па постадоше Геловци. Она 
га лично не користи, али је други зову надимком и по њему је позната. Не 
сматра га погрдним. Не смета јој да је зову надимком. 

40. ПРАСАД (ПРАСЕ) – надимак потиче од прадеде Мијаила. Прича 
каже да је било пуно деце у кући и да су били пука сиротиња, те су им 
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панталоне морали шити чак и од више крпа различитих боја, те су се но-
гавице деци често шарениле, па се говорило: „Какви су као шарено прасе.” 
Надимак се преноси, а млађе укућане у селу зову Прасићи. Не сматра га 
погрдним и радо га користи. У селу су познати по надимку. 

41. ТУРЦИ (ТУРЧИН) – надимак има од детињства, али се ретко 
њиме користи. Не смета му када га тако зову. Други испитаник нам је 
рекао да му је деда, док је био мали испричао да су на Бадњи дан пекли 
божићњаче. У задрузи је живело 23 људи, буљук деце, а једно се залетело 
на прасе, пређе прстом преко прасета, па олиза прст. Када то виде мајка, 
згранута повика „Шта уради, Турчине?”. Чуо је комшија, па сви добише 
надимак Турци. Надимак се наслеђује рођењем. Иако га лично не користе, 
у селу су познати по њему. 

42. ЧВОРЦИ (ЧВОРАК) – надимак је добио по мајци из породице 
Лазаревић из Белог Поља. Они су имали пуну кућу деце, а били су сиро-
тиња. У пролеће, када су трешње зреле, „јуриш на трешњу, па навале као 
чворкови”. Понекад га користи. Не сматра га погрдним. Не смета му када 
га зову надимком.

43. ШВАБА (МАЛИ ШВАБА) – надимак је наследио од оца, који је рат 
провео у заробљеништву у Немачкој. Вратио се по завршетку рата у село 
и добио надимак. По очевој смрти 1980. године испитаника су старији 
мештани прозвали Мали Шваба. Не користи се надимком, не сматра га 
погрдним. 

44. БАЈОВАЦ – испитаников деда се звао Обрен, а од милоште су 
га звали Бајо, па је тако и добио овај надимак. Наслеђује се по мушкој 
линији. Синове зову Бајовци. Надимак користи уз лично име, воли да га 
зову надимком. 

45. ВЕПАР – Зна да су деду звали тим надимком. Још три куће Бо-
јовића носе тај надимак. Не зна зашто им је надимак дат, али је у селу 
познат по њему. Још га зову и Вепрић. Претпоставља да се наслеђује по 
мушкој линији. Не смета му, али га не користи. 

46. ОВНОВИ – по једној причи прадеда Мијаило је чувао овце, па 
је „узео” да их шиша. Једну је окретао на леђа, стомак, седео на њој и на 
крају је удавио, па га браћа прозову Ован.

По другој причи испитаников син је уочи Божића пред кућном за-
другом држао здравицу, па узе орах у руку и каже : „Како овај орах, тако 
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нам кућа пуна била.” Крц, а орах празан. Узе други: „Како овај орах, тако 
укућани здрави били.” Опет празан. Тада рече: „Не слушај, Боже, овна 
Богића што једе говна уочи Божића!” Надимак се преноси. Не сматра га 
погрдним и не љути се.

Трећa прича каже да су наводно момци из Миловановића стајали на 
путу и гледали пролазнике. Један им рече: „Шта си зинуо к’о ован?”

47. ЗЕЦ (ЗЕЧЕВИ) – надимак потиче од бабе и деде, који су тада били 
врло сиромашни, па су их у селу прозвали Зечеви. Надимак се наслеђује, 
али отац га није волео. Казивач воли надимак, радо га користи, чак и при 
представљању. Најмлађи чланови породице су Зечићи.

48. ГУЈА – надимак је наследила од оца. Када је њен отац Бранко у 
младости био на војној вежби, спавали су под шаторима, а он се жалио да 
су му ноге хладне као гуја, па су га другови тако прозвали. Испитаница се 
не користи надимком, нити је други тако зову, већ се надимак односи на 
целу фамилију. 

49. ТУЧАК (ТУЧКОВИ,ТУЧЦИ) – надимак потиче од деде. Испита-
ник не зна како је надимак добијен. Не користи га, више се односи на 
кућу, а не на укућане појединачно. Не сматра га погрдним.

 У народу се израз тучак користи за просту, тупу, приглупу особу. 
(примедба истраживача)

50. ЋЕНДОВАЦ (ЋЕНДОВЦИ) – надимак је од прадеде Милића који 
никада није хтео да опсује божанство, него је говорио: „Јебо те ћундо.” 
То „ћундо” временом је постало Ћендо, па отуда надимак. Не користи 
надимак, али су у селу познати по њему.

Ћундо још може да се односи на умиљатог пса (доброћудног), коме се 
тепа и који неће да уједе када му се приђе.(примедба истраживача)

51. КУЧКА – надимак потиче од прадеде. По причи испитаника у 
кући (задрузи) су живела тројица браће. Једном приликом два брата су 
се потукла. То је било у време руско – јапанског рата 1905. године, па су 
их прозвали Рус и Јапанац. Трећи брат се одсели из куће, а њега, пошто 
је био лош човек, народ прозва Кучка. Када му се кућа угасила, надимак 
се пренесе на куће његове браће. Испитаник не користи надимак, већ су 
куће познате као Кучке. Може да буде погрдан, али га се не стиде. 

52. СВРДЛИЋ – За кућу се користи надимак његовог оца – Сврдлић. 
Надимак је добио у детињству. Ишао је код комшије да позајми сврдло, 
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али пошто је заборавио назив, показивао је и на све начине покушавао да 
објасни шта тражи, а онда је наједном узвикнуо: „Сврдлић!” (примедба 
истраживача)

53. ШМУДА – испитаник не зна порекло и значење надимка. Зна само 
да је и прадеда Ђоле имао овај надимак. Не користи га, али га у селу знају 
по њему. Не смета му.

54. ТИРАЛА/МАЉАЦ – по оцу носи надимак Тирала. Не зна порек-
ло нити значење, а по деди носи још и надимак Маљац. Такође не зна 
порекло и значење. Не сматра их погрдним, али их не користи.

55. ПОПАРАШИ – казивач се сећа да му је деда Новак причао да су 
их тако звали и пре њега, али да није сигуран зашто. Вероватно зато што 
су јели пуно попаре. Воли свој надимак, радо га користи, знају га у селу и 
околини по надимку.

ПОПАРАШИ – други испитаник, односно испитаница нам је рекла 
да је деда њеног мужа волео да једе попару, па одатле потиче надимак. 
Она је позната као Попарашева жена. Не користи се надимком, али га је 
њен муж користио и приликом представљања. Не избегава га. Дат је од 
милоште.

56. БРОЋОВАЦ – казивач каже да надимак потиче од оца, када су као 
сиротиња јели само неке чорбе од зелени (броћ или нешто слично), па су 
му дали надимак. Редовно га користи, али не у кући. У селу, а и околини 
познат је по надимку и користи се надимком при представљању. За жене 
се каже да је Броћовка.

57. ТАЛАСАН/ТАЛАСАНИ – не зна порекло ни значење надимка. 
Претпоставља да су га и преци имали. Не користи га. Готово их више ни-
ко не зове надимком. 

Мештани кажу да потиче од речи таласат и јер је испитаников пра-
деда волео да „таласа”, прави зврчке, мути. (примедба истраживача)

58. БУНЏОЛА – Мештани су нам рекли за овај надимак. Кажу да је 
летње дане проводио у планини и по цео дан спавао у колиби од шашине, 
па када се пробуди, провири из ње као кудраво куче Бунџола.

59. ЂАВО – не зна порекло нити зашто је добијен надимак. Прет-
поставља се да потиче од предака. Надимак се преноси, па су одрасли Ђа-
воли, а деца су Ђаволчићи. Лично га користи. Познат је у селу и шире по 
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надимку. Користи га уз лично име и као лично име. Доселио се из Белог 
Поља.

– Још један испитаник у селу има овај надимак. Надимак је прадеди 
Павлу дао Славко Миловановић из Доње Врбаве. Бака Ната каже: „Павле 
се разболе и сави се до црне земље (од костобоље), па га Славко прозва 
Ђаво. Он je отишао у Трепчу, излечио се, али оста надимак.” Зоранов отац 
није носио надимак Ђаво, као ни Зоранов брат. Воли свој надимак, радо 
га користи, некад чешће од имена. Не сматра га погрдним.

60. КЕРИНА – њихов породични надимак је Керина, по псу, керу. У 
народу има погрдно значење.

61. КУРЈАК/КУРЈАЦИ – надимак су добили по деди Новици, јер је 
био опасан, прек, љут човек. Надимак се наслеђује. У селу и околини по-
знат је по њему. Користи га уз име, не сматра га погрдним, свиђа му се. 
Жене су – Курјакове. 

62. КАРАБАЈАЦ – испитаник зна да је надимак пореклом од деде, али 
не зна његово значење. Не користи га, али га у селу знају по надимку.

63. ПЕВАЦ – не зна порекло надимка. Само зна да потиче од прадеде. 
Надимак се односи на кућу. Он га користи уз име; у селу га знају по ње-
му. 

64. ПОЉАК/ПОЉАЦИ – деда Божо је током Другог светског рата 
био у заробљеништву у Немачкој где се упознао, а после рата и оженио 
Пољакињом Милком. Представља се надимком, а и други га тако зову. 

65. ВРАНАЦ – прича везана за Гаврана и Врану. (види породичан на-
димак бр. 8)

66. КОЗА – надимак потиче од деде. Деда је чувао козе као мали, па 
му једна чађа (гарава) упала у неку рупу. Он је тражио, али оде кући без 
ње, због чега доби батине. Козу су после пронашли, ноге јој промрзле, па 
су је заклали и у сласт појели. Све се лепо заврши, али деда доби батине и 
надимак Коза Чађа, па отуда и ЧАЂА, ЧАЂИНЦИ. Надимак се односи на 
целу породицу. Казивач га не сматра погрдним, не смета му када га зову 
надимком.

67. ЗУКОВЦИ – испитаник зна за причу да је деда правио шешире од 
зукве, па одатле потиче надимак. Преноси се на мушке чланове породи-
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це. Не сматра га погрдним, али га не користи. Читава породица је у селу 
позната по надимку.

68. МАГАРЕ – надимак је од старина. Нико није знао да каже порекло 
надимка.

69. ЧАРАПАНИ – испитаница зна да су кућу покојног мужа звали 
Чарапани. Сећа се да су добили овај надимак јер су носили беле чарапе. 
Не зна ко је дао надимак. Верује се да је од старине, али га не користе.

 ШИШЦИ – породица је позната и по овом надимку. У кући су некада 
сви волели да потегну из флаше, па после да се „шире” (праве важни) у 
народу и да „шиште”, те су их из тог разлога прозвали у селу Шишцима. 
Нису се љутили због надимка. Ове податке смо сазнали од мештана, а у 
току даљег истраживања дошли смо и до податка да се флаша некада у 
народу звала шише. (примедба истраживача)

70. БАКСО – овим надимком су звали и деду и оца испитаника, али 
он не зна његово порекло и значење. Верује се да је од старине. Испитаник 
га не користи, али га понекад зову надимком.

71. БАЏОВАЦ – казивач каже да је надимак од деде Велисава, који је 
био боем. Волео је жене, и да се понаша као каваљер, као какав баџа, па 
га тако прозваше. Надимак се преноси на мушке и женске чланове – Ба-
џовке. Воли свој надимак, радо га користи, понекад и уместо имена.

72. ТУПАРЕ – верује се да надимак потиче од старина. Испитаник 
зна да су га носили деда и отац. Сада се не користи за појединце, више се 
односи на кућу. Не зна порекло и значење. Не смета му ако га неко зове 
надимком. 

73. ЖАБА – испитаница зна да су отац и деда носили тај надимак, 
али не зна због чега. Можда је надимак и погрдан, али се нису љутили 
када би их тако звали. 

74. СОЛУНДАРИ – породични надимак испитаничиног супруга. 
Користили су га док је свекар био жив, али не зна зашто су добили тај 
надимак и ко га је у породици добио први. Не односи се на појединце, већ 
се више везује за кућу.

75. КАРЛИН – прадеда је носио надимак Калуђер, а оца су звали скра-
ћено Карлин. Прича каже да је за време литија у селу увек неко од имућ-
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нијих  момака носио кадионицу. Једном је то „запало” Тасовим потомцима, 
који су били мало сметени, па је при крају литије изнервирани свеште-
ник узео кадионицу и дао је Радишином прадеди Михаилу, сиромаху, 
што осталима не би право, па га прозваше из љутње Калуђером – помаже 
попу у служби. Тај надимак су носили прадеда и деда, док су Радишиног 
оца звали скраћено Карлин. Радиша воли свој надимак. Сви га тако зову. 
Надимак је дат као погрдан, али није тако прихваћен, свиђа му се. Име 
скоро да не употребљава.

76. ЧЕКИЋ – испитаник не зна одакле надимак потиче и ко га је дао, 
али зна да га је и деда имао. Користи га и при представљању, познат у селу 
и шире по надимку. Не сматра га погрдним.

77. ЋУКАВЦИ/ЋУКО – надимак потиче од прадеде који је знао да се 
оглашава као ћук (птица), па га тако прозваше. Данас је надимак скраћен 
у Ћуко, али, ако се односи на куће, онда се каже Ћукавци. Испитаници га 
ретко користе, али их други зову надимком. Не смета им, не сматрају их 
погрдним.

Милић Антонијевић, август 2011. Тешић Наталија, август 2011.
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78. МУВА – казивач је чуо причу да надимак потиче од чукундеде, 
можда и од ранијих предака. Преноси се на све чланове породице. Нади-
мак је саставни део његовог живота, користи га при представљању, воли 
да га зову надимком.

– Други испитаник каже да је надимак наследио од оца. Прича каже 
да је мајка једном приликом утрчала у кућу, а да јој је отац рекао: „Шта си 
унишла у кућу ко да те муве терају”. У селу га сви зову надимком, и он сам 
га користи при представљању, чешће га користи него име. 

У селу смо сазнали да је Миломиров отац био тих и спор човек, па је 
можда и због тога добио надимак. (примедба истраживача)

79. ДУДЊИЛО – надимак је добијен по мајчиним прецима. Њене ро-
ђаке из Брестовца зову овим надимком. Деда је, такође, имао овај надимак, 
али не зна зашто. У селу је познат по надимку, али га не користи и не воли 
да га зову по њему, мада га не сматра погрдним.

80. КОЧИЈАШ – надимак је добио по деди Крсти који је био кочијаш. 
Наслеђује се по мушкој линији. Користи га у свакој прилици, саставни је 
део имена. Познат је по надимку у селу и шире. Воли свој надимак.

81. ТАРАК/ТАРКОВИ – наследио је надимак рођењем, не зна му по-
рекло. Не користи га и нема никакво мишљење о надимцима.

– Други испитаник претпоставља да се неко од предака бавио таре-
њем – чешљањем вуне. Мисли да је деда добио тај надимак. Познат је у 
селу по њему, али више користи лични надимак Миња. 

Сазнали смо да су Мињиног оца звали ЦУЦУЉ, а да Мињину по-
родицу зову ЦУЦУЉИ. (примедба истраживача)

– Трећи испитаник, односно испитаница, је надимак стекла удајом. 
Не зна његово порекло.

82. ЂОШОВАЦ/ЂОШОВЦИ – надимак је од старина; од када се ро-
дио, он је Ђошовац, иако тврди да га не зову често тим надимком. 

У селу кажу другачије, користи се увек да се зна „од којих је”. (примедба 
истраживача)

ЧАРЛАК – још један породични надимак испитаника, такође од стари-
на; носи га од детињства, не зна порекло ни значење, ретко се користи.

83. ПОМРЧИНЕ – испитаница нема податке о пореклу и значењу на-
димка. 

– Други испитаник претпоставља да је његова породица добила нади-
мак јер имају таман тен. Лични надимак је Пуринко. 
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Мештани Доње Врбаве долазе на освећење темеља цркве, август 2011.
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84. БЕЉА/БЕЉОВ – деда је имао у волове и један од њих се звао Бе-
ља. Пошто у кући није било млека, баба је питала шта да ради, а деда је 
одговорио: „Шта ја знам, иди помузи Бељу.”Не зову га надимком. Не смат-
ра га погрдним.

Нико у селу неће рећи да је добио погрдан надимак, па тако ни овај 
казивач. (примедба истраживача)

85. ПИШИ – надимак је добио деда зато што је једном тужио некога у 
селу и, када је диктирао тужбу, писару је стално понављао: „Ја богме, бог 
је бог, пиши”, скраћено Пиши. У селу га зову надимком, и он га радо кори-
сти. Испитаник и његов отац су носили надимак, али унуци га немају.

 У селу су пријавили још један породични надимак КУРЦУЛИЋИ, али 
не зна се зашто, а сам казивач није га помињао. (примедба истраживача)

86. БУЂОВАЦ – испитаник је дошао као „призетко” из Претока, и 
оженио се Софијом Милошевић коју су звали Буђовка, по оцу Адаму. 
Његов породични надимак је био Буђо. Тако је и зет наследио надимак. 
Јелесије тврди да му је Чича једини надимак, али је у селу познат по на-
димцима Буђовац и Јеле. (примедба истраживача)

87. ДМИТРИШЋАНИ – породични надимак испитаничиног мужа 
чији се прадеда звао Дмитар. По надимку су познати само у селу. Не избе-
гавају га и не сматрају га погрдним.

88. ЛИСИЦЕ – надимак породице Тешић. Испитаница наводи да су 
њеног свекра звали Лисица, али да њен муж није имао овај надимак. 

– Други испитаник, такође, нам није рекао порекло надимка. Једино 
за стрица каже да је био лукав и препреден као лисица. Надимак потиче 
од старине; наследио га је од оца. 

89. ЈАНАЋКО – породични надимак испитаничиног супруга. Насле-
ђује се, не зна се ко је први добио надимак, а, у ствари, представља скраће-
но презиме њиховог презимена – Јанићијевић. Испитаница је позната као 
Јанаћкова жена. Он је у селу познатији по надимку него по имену. 

 Од мештана смо сазнали да Милениног мужа Љубодрага још зову и 
ЗУБАН, јер има избачену вилицу напред.(примедба истраживача)

90. БУЉОВЦИ/БУЉОВКА – кућу зову овим надимком од старина. 
Муж се представља именом и надимком. У селу су познати по надимку. 
Наслеђује се, и испитаница га не избегава.
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91. ЕРЕ – мештани су дали надимак свекру Сретену када се доселио 
у Доњу Врбаву из Косјерића (село Радановци код Ражња). Породица је по-
зната по надимку, али пошто у селу, осим њих, више нема кућа Крунића, 
мање их зову Ере, више Крунићи. Не избегава породични надимак.

92. ЦВЕКЛЕ – наследио надимак, не зна његово порекло. У селу је 
познат по њему, али више користи лични надимак Дане.

93. ГРЉАНИ – испитаница не зна порекло надимка, претпоставља да 
има везе са голубом, грлица – грљан. Кућа је у селу позната као Грљани. 
Испитаници не смета.

94. БЕЉОЈКА – верује се да је надимак носио још чукундеда, али не 
зна ко га је први добио. Верује да има везе са бељојком (врста конопље), 
али не зна да ли је неко од предака узгајао. Надимак се наслеђује. Познат 
је у селу по њему, користи га приликом представљања, свиђа му се. 

95. ШЛОГ – његовог оца Милорада су звали Шлог, а испитаник је 
надимак наследио од њега. Постоје две приче о настанку надимка. Прва 
каже да је Милорад волео да пије млеко, а пошто се раније млеко штедело 
стално су му говорили: „Немој да пијеш млеко, удариће те шлог.” Друга 
прича каже да је Милорад био воденичар, способан и снажан човек, па 
се увек говорило: „Немој да те удари шлог.” У селу се поноси надимком. 
Други породични надимак је ГАРАНИ.

У селу смо чули коментар да је то „опасан надимак” (примедба истра-
живача).

96. ГАРАНИ – наследила надимак од мужа. Причало се да се некада 
давно опрасила крмача и да су сви прасићи били црни, те од тада ову 
породицу зову овим надимком. Испитаницу зову Гаранова жена. Не избе-
гава надимак. 

У току даљег истраживања смо сазнали да је други надимак њеног 
супруга СУЉО, јер је спор, тих човек и „суља” ноге ко Суљо из Мокрог 
Поља.

97. КЛИНГЕР – не зна по чему је добијен надимак, можда од речи 
клин-клинчић. У селу је познат по надимку, с обзиром да има необично 
име, ретко се користи надимак. Други породичан надимак је ШУЋУРИ 
(Шућурка). Не зна се порекло ни значење, али када се изговори – Шућу-
ри, зна се одмах да се мисли на Ненадовиће. 
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98. ЗЕЉОВ – казивач не зна порекло ни значење. Не смета му када га 
зову надимком. 

Надимак Зељов су добијали зетови (довоци), нарочито када су се же-
нили миражџикама – Зељов је зет на миразу. (примедба истраживача)

99. ШУЋУРКЕ (ШУЋУРИ) – испитаник не зна порекло ни значење 
надимка, наследио га је. У селу је познат по надимку.

Шућурка – врста тикве (примедба истраживача).
Други надимак је РОГА. Братислав је стално „дирао” свога брата Ми-

лију Буву, а кад је овај отишао да се пожали мајци и питао како он да 
„дира” брата, мајка му рече да га прозове Рога односно Коза. Наследио га 
је и његов син. Братислав више воли надимак Шућурке, него Рого.

100. ДЕВЕРКЕ – испитаник је пријавио да су му оца звали овим на-
димком. Не зна порекло ни знaчење надимка, али у селу смо сазнали да и 
њега тако зову. Нерадо говори о надимку и не користи га.

101. ГУСКА – не зна порекло надимка и не воли да прича о надимку.
 
102. КОЋКОВЦИ – не зна порекло надимка. Њеног свекра су звали 

Коцко. У селу смо сазнали да ову породицу зову Коћковци. Испитаница 
је пореклом из Босне и није дозволила да њеном сину доделе надимак 
јер је некада давно чула од неке Циганке да „не ваља” да особа има два 
имена. 

103. ШУЉАГА – Од мештана смо сазнали за овај надимак. Не зна се 
његово порекло. 

104. ШАБАН – испитаник нема лични надимак јер је живео у Спли-
ту. Лични надимак његовог брата Драгића био је Шабан, а данас се овај 
надимак односи на целу породицу. Драгићу је баба дала надимак да би га 
понизила због тамне пути. Рекла је: „Какав си као Циганин Шабан.” Тај 
Шабан је био чистач ципела на аутобуској станици у Горњем Милановцу. 
Драгић се није љутио због надимка, а данас се не љуте ни његови потом-
ци.

РАШОВЦИ – други породични надимак испитаникове породице. 
Добијен је по оцу Радисаву. Више га користе старије генерације употре-
бљавајући надимак ради распознавања ове породице.

105. ЋОП (ЋОПО) – ово је био надимак испитаниковог оца Славо-
мира, а данас се користи за целу породицу. Славомир је надимак добио 
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Овако се ужива у Доњој Врбави, јануар 2011.
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јер је „ћопао” на једну ногу. Згазио је на мину код школе у Доњој Врбави 
после Другог светског рата, па је повредио натколеницу. Није се љутио 
када га зову надимком.

106. КРШЉАНИН – надимак је преузео од фамилије Јоксић у чију 
кућу је дошао његов деда. Дедина кућа је била на Кршу (потес у селу).

107. МУРАТИ – испитаникови преци су прихватили ислам ради лак-
шег живота. Карађорђе је сазнавши за то наредио да се хришћанству вра-
те, или ће их побити. Народ их је због овог догађаја прозвао Мурати. 

108. БЕКОВАЦ – Не зна порекло надимка. Познатији је по личном 
надимку.

109. ЛЕКАН – лични надимак испитаника је Стрки. Породица је по-
зната у селу као Лекани. Не зна се порекло надимка.

110. ЖУЈКА – од мештана смо сазнали за породични надимак. Не зна 
се порекло.

111. МРША – МРШИНЦИ – породица је позната у селу под овим на-
димком. Наслеђен је. Не зна се порекло, али се претпоставља да је неко у 
породици био мршав.

112. ЖОКА – надимак је наследио од прадеде Живојина, који је од 
милоште добио тај надимак. Каже да га личним именом и не зову, а многи 
га и не знају. Воли да га зову надимком, и не љути се. Други породични 
надимак је ЧЕРКЕЗИ.
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ЛИЧНИ НАДИМЦИ

1. СУПОВАЦ – казивач не помиње лични надимак који му је наде-
нуо народ, јер је радио у полицији. Помиње само породични надимак 
Овновци.

2. ВУНА (видети породични надимци број 12)

3. ЈЕБУК (видети породични надимак број 13)

4. СОЈЛЕР, ЛАЦКО – лични надимак Сојлер је изведен од породичног 
надимка Соћинци, Совељаге. Надимак Лацко му је сестра наденула од 
милоште јер је име на водици било Лазар.

5. РОЋКО – од имена Радољуб. Надимак је добио од наставника у 
петом разреду. Воли свој надимак и радо га користи. Породични надимак 
је Черкези. 

6. ШУНЧЕ – надимак је добио у школи. Требало је да рецитује песму 
„Сунце”, али због говорне мане почео је са шунце, шунче.. и ни макац 
даље, па рекао наставнику: „Учитељу, јебало те шунче, нисам научио пе-
смицу.” Не сматра га погрдним, свиђа му се, али га не користи.

7. ЦОГОЉ – испитаник не воли надимак, али су нам за њега рекли 
мештани. Не зна се значење.

8. МИНДА – Милорад од милоште. Надимак су му наденули родите-
љи. Воли свој надимак, представља се њиме, познат у селу и околини по 
надимку. Породични надимак је Газдићи.

9. БРБЉО – надимак потиче из младости, наденуо му га Бобан Жуња 
из Марковца. У младости је испитаник радио у Француској, по доласку је 
често у говору мешао српски језик са француским, па му је колега Бобан 
једном приликом рекао:„Доста, брбљо, говори српски”, и остаде надимак. 
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Користи се надимком, познат је у селу и шире по надимку. Породични 
надимак је Газдићи.

10. ВУЛЕ – надимак из детињства, наденула му га је баба, од имена 
Вукомир од милоште. Породични надимак је Газдићи. 

11. БОЋА – надимак из детињства, наденули му другари, од имена 
Богољуб од милоште. Породични надимак је Газдићи. 

12. БЕЛИ – надимак је добио од колега када је почео да ради, због бе-
ле (седе) косе. Воли свој надимак, радо га користи, чак чешће него лично 
име. Породични надимак Сркалице.

13. ПЕВАЦ – према казивању других, надимак је добио због великог 
и кукастог носа.

14. ВРБАВАЦ – надимак добио од колега са посла, јер потиче из Вр-
баве. Откад је у пензији не користи га много.

ЉУБОВАЦ – по деди Љубу, потиче још из детињства. 

15. РОНЕ – сам себи је наденуо надимак према лику из књиге коју је 
читао у детињству. Породични надимак је Прасе.

16. КИНИНАЦ – надимак је добио по баби коју су звали Ки́на. Не 
смета му надимак, али га не користи често. Породични надимак је Гује. 
За његову кућу се чешће употребљава надимак Кининци, него Гује, јер се 
овај други надимак односи на више кућа у селу. 

17. ВЕРГО – не зна порекло надимка, и не користи га. Претпоставља 
се да је ово био породични надимак, али нико у селу не зна његово зна-
чење.

18. ПУЦО – овим надимком су ословљавали испитаниковог оца 
Миленка, али не зна порекло и значење. Док је био мали, звали су га Пу-
цовац, а након очеве смрти Пуцо. Данас се надимак Пуцовац односи на 
његовог сина. Испитаник радо користи надимак, познат је по њему у селу 
и шире.

19. ЧАРАПАН – деда по мајци је радио са Крушевљанима у Банату, 
па је и он добио надимак Чарапан. Надимак је пренет на унука Радишу, 
али не и на Радишиног оца, зато је лични.
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ЦВЕТОВАЦ – од деде Светислава изведено је Цветовац.
Оба надимка носи од детињства. Допадају му се и воли да их користи.

20. КУЛИН – од других смо сазнали за овај надимак. Породични на-
димак је Вепар. (примедба истраживача) 

21. МИКУЛА – надимак је испитанику дала комшиница Снежана ка-
да је имао две године. Надимак од милоште – скрађено од имена Мирко. 
Сви га ословљавају надимком, ретко ко и зна његово право име. И он на-
димак користи као лично име.

22. МИЋА – од милоште су га родитељи прозвали Мића. Много воли 
надимак, користи га више од службеног имена. Сви га зову надимком. По-
родични надимак је Ћурка.

23. ДРНДАР – према занату вуновлачар, односно дрндар.
ПРЕЛОВАЦ – отац Михаило је при ходу „упредао” због лакше инва-

лидности, па отуда Преле, Преловац.

24. ГОЛИЈАШ – призетио се у кући Јоксића. Дошао са планине Голи-
је, па отуда и надимак. Не користи надимак, већ га други тако зову, не 
смета му.

25. ТОЉА – не зна се значење, ни порекло. 

26. СТАЉИН – неко од другова му је дао надимак јер је у младости 
носио бркове као Стаљин. Воли свој надимак, радо га користи, и други га 
знају по њему.

27. ЖИЖА – надимак му је дао отац. Као мали био је болестан не-
ко време, а кад се мало опоравио, отац је рекао: „Види малог, како је 
ужижио” (сија, цакли). Прво су га звали Жижак, а потом Жижа. Користи 
га свакодневно, чак и уз лично име. Воли да га зову надимком. 

28. СРБИН – добио га од другара у детињству. Када су се играли један 
узвикнуо: „Ја сам четник!”. Други је рекао: „Ја сам партизан!”, а Милош је 
узвикнуо: „Ја сам Србин!” Користи га понекад, не смета му када га тако 
зову.

29. НАГО – надимак је добио у детињству, вероватно му га је надену-
ла мајка. Тепали су му Гаги, Гаго, Наго и тако остало. Воли свој надимак, 
укућани га тако зову, познат је у селу и околини по њему. 
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30. СТАНОВНИК – испитаник нам није рекао за овај надимак, али је 
у селу познат по њему.

Поред његовог основног значења, у народу се реч становник односи 
на камен у основи, темељу на којем лежи терет. Ако се примени на човека, 
онда је то снажан, јак, темељан човек, а упркос годинама, Вукомир управо 
тако изгледа. (примедба истраживача) Породични надимак је Цицоње.

31. МАЧАК – надимак је добио од другова у детињству зато што је 
био спретан и верао се као мачка. Користи се надимком, воли да га тако 
зову. Нема везе са породичним надимком Мачак.

– Други испитаник такође има овај надимак. Мајка казује да је у њи-
ховој кући радио пинтор (пинтер). Када је било време ручку, пинтор 
позове и Драгишу. Он дође уплакан, а овај га упита:„Зашто плаче, мали 
мачак?” – и отуда надимак. Користи надимак, и други га тако зову, осим 
укућана. Користи га чешће од имена. Надимак је лични, али је већ пре-
нет на сина Николу. Испитаник каже да су надимци у Доњој Врбави не-
опходни јер имају више људи са истим именом. 

32. МИЛИЋЕВИЋ – надимак му је наденуо отац из милоште, а добио 
га је по беку Црвене Звезде Милићевићу, док је брат надимак добио по 
фудбалеру Дурковићу. Породични надимак је Бунџола. 

33. ТЕСЛА – отац Предрага Тешића је имао надимак Тесла, јер је био 
умешан, басташан.

34. МИКИНАЦ – други су нам рекли за овај надимак. Добио га је по 
деди Микаилу. 

35. СТРКИ – испитанику су надимак дали другови у школи јер је 
имао коврџаву косу, па су га прозвали Стрки од речи тршав. Користи свој 
надимак, други га знају по њему, додаје га уз лично име, јер има четири 
имењака у селу.

36. СЕМЕЊАК –  Од мештана смо сазнали да су у планини посејали 
кромпир и надали се добром роду, а када су кромпир извадили из земље, 
био је ситан, па је могао да се користи само за семе.

37. ДУЈО – верује се да му је надимак дала мајка од милоште.

38. ЧОП – надимак су му дали другови јер је у току фудбала, викао: „Ја 
сам татин Чоп, ја сам татин Чоп”, по тадашњем фудбалеру Давору Чопу. 
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Мештани Доње Врбаве, август 2011.

Живомир Петровић, август 2011. Миња Милошевић, август 2011.
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39. АРКАН – надимак му је дао Драган Брдар из Коњуше. Деведесе-
тих година је испитаник био ошишан до главе, те помало личио на опасне 
момке, а како је у Жељков комшилук повремено навраћао покојни Жељко 
Ражнатовић Аркан, Брдар му даде овај надимак. Надимак користи чешће 
од имена, и други га тако зову, изузев породице. Породични надимак је 
Вранац.

40. БУЛДОЖЕРАЦ – надимак је добио по радном месту, возио је бул-
дожер. Надимком га зову само колеге са посла. Породични надимак је 
Коза – Чађа. 

41. МИЋКО – надимак је добио од рођаке Горице у детињству, од ми-
лоште. Сви га знају по надимку, радо га користи.

42. РЕПАНКО – надимак му је дала баба. Био је најмлађе дете у кући 
и у игри је увек трчао за другом децом, на крају, на репу, па му баба даде 
надимак Репанко. 

43. ГУЛИВЕР – на часу је требало да прочита неку књигу (вероватно 
„Гуливерова путовања”), збунио се и нешто је „дебело забрљао”, па су га 
другови прозвали Гуливер. Не користи надимак, познат је по њему у селу 
и околини. Не смета му кадa га зову надимком.

44. КРПАР – радио у каменолому, ишао у „дроњцима” јер му је оде-
ло цепао оштар камен. Када је једном приликом потрчао пре старијих 
мајстора да заузме бољи камен за тесање, пословођа му довикну: „Где 
ћеш, крпар?”, и оста Мића Крпар. Не сматра га погрдним, не смета му да 
га тако зову, воли свој надимак, познат је по њему у селу и ван њега. По-
родични надимак је Овновци.

45. УЧО – у првом разреду, на путу ка школи, срете комшију и овај му 
рече: „Ти ћеш бити учо”, а другови прихватише и почеше тако да га зову. 
Користи се надимком, чак и при представљању, радо га употребљава. 
Породични надимак је Жабе.

46. ЦУГО – испитаница наводи лични надимак свога супруга Славо-
мира. Добио га је у детињству, од милоште. Радо га је користио, и други 
су га тако звали. Породични надимак је Солундари.

47. ЧИЧИНАЦ – отац је био болешљив, често кашљуцао, па су га 
прозвали Чича, отуда је Зоран Чичинац. Добио је надимак још у детињству. 
Не користи га, али је познат у селу по њему. 
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48. РУНДО – надимак му је дао брат од стрица у младости јер је био 
маљав по телу. Користи надимак, а пошто у селу има још једна особа 
са истим именом, на рачуну за телефон и струју додат је надимак ради 
препознавања. Не сматра да је погрдан.

49. БОЛОВАЦ – надимак изведен од очевог имена Богољуб, носи га 
из детињства, лично га не користи али га други тако зову. По надимку је 
познат у селу, а и ван њега. Надимак је од милоште. Свиђа му се.

50. РОЂОС – надимак је добио зато што је зет Сретен Крунић имао 
исто име, па су их назвали Рођоси. Ретко се њиме користи.

51. ВЛАЈКО – скраћено од имена, добијен од милоште. Често га ко-
ристи. 

52. ЧИЧА – добио је надимак када се доселио у Доњу Врбаву 1953. По-
знат је у селу и по надимку ЈЕЛЕ, скраћено од имена Јелесије. Породични 
надимак је Буђовац. 

53. ДАНДОРЕП – испитаничин муж је био проводаџија и спојио је 
47 брачних парова, па га прозвали Дандореп. Волео је да користи свој на-
димак, чак и више од имена. 

54. БАТАЛИ – надимак наследио од деде чија је узречица била: „Ба-
тали, брате.” Тек у његовом зрелом добу Врбавци су почели да га зову 
Батали. Надимак не користи, али га други знају по њему. Свиђа му се на-
димак.

ЛУЛЕ – овај надимак испитанику је дала баба у детињству називају-
ћи га од милоште: „Мали мој Луле.”

55. ТЕШО – скраћено од презимена Тешић, добио га је у детињству. 
Сви осим породице га зову надимком. 

56. ЛИЈА – надимак је добио у детињству, вероватно је скраћено од 
породичног надимка Лисица. Радо га користи, подједнако као име; други 
га зову надимком.

57. ДАНЕ – сестра му је дала надимак јер је имала момка који се звао 
Слободан – Дане. Често га користи, познат је у селу по њему, свиђа му се 
надимак. 
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58. РУС – баба му је дала надимак. Имао је „русу” косу, па му је баба 
стално тепала: „Моје русе косе, мој Руле.” Волео је свој надимак и био 
познат по њему. Када је умро на умрлици нису написали Рус, па многи 
нису знали да је у питању баш он. Породични надимак Тарак.

Податке нам је дала Русова жена. (примедба истраживача)

59. МИЊА – надимак му је наденуо стриц Милијан, од милоште. До-
био га је у детињству, радо га користи, чак више од имена. Породични 
надимак је Тарак. 

60. МИРИЋ – сматра се да му је надимак дала мајка од милоште. Во-
ли свој надимак, сви га знају по њему.

61. ПУРИНКО – Пуринко нема браће и сестара, јер су његовим ро-
дитељима деца умирала на рођењу. Да би заштитили дете које је требало 
да се роди, отишли су Добрици у Вујетинце да узму савет. Он им је рекао 
да тек када дете напуни 3 године, могу јавно да кажу име детета. Али, 
житељи села су били радознали и питали његову мајку:„Шта се родило и 
како се зове?”, а она је одговорила: „Родило се мушко и зове се Пуринко.” 

Доњоврбавци у колу, август 2011.
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Надимак је дала по Циганину који је често боравио у селу. Нико га не зове 
крштеним именом, већ надимком. Себи је за живота дигао споменик на 
коме је уписано име и надимак. Надимак Пуринко се не наслеђује, већ 
само породични надимак Помрчине. 

62. ЦРНИ – надимак је добио у детињству због тамне пути. Не зна ко 
му је доделио надимак.

63. ПО ПО КИЛА – носилац надимка није жив. Од његовог сина смо 
сазнали да је надимак добио јер је муцао па је у кафани уместо „пола ки-
ла вина” наручио „по по кила”. Конобарица је свим гостима кафане по-
служила пола кила вина, а он је добио надимак.

64. БЕНГИ – надимак је добио у детињству јер је био крупне грађе 
и дебео. У фудбалу је био трапав са лоптом па је увек био голман. У то 
време је био популаран голман чије име не зна, а који се у дечијој интер-
претацији звао Бенги. Не љути се када га зову надимком, радо га користи, 
а да се он пита: „Најрадије би га ставио на рачуне и пошту, јер му често 
поштар доноси пошиљке који су за Зорана Ђорђевића Дурета”. Породични 
надимак је Грљан.

65. ПИЛЕ – баба Дара му је дала надимак. Она га је сачекивала на 
кућном прагу када се враћао из школе и увек понављала: „Пиле моје, пиле 
моје.”Воли свој надимак и често га њиме ословљавају.

66. СУЉО – видети породични надимак бр. 96.
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  1. Антонијевић Миладин
  2. Антонијевић Милић 
  3. Бојовић Зоран
  4. Бојовић Милета 
  5. Бојовић Миломир 
  6. Бојовић Радован
  7. Браковић Драган
  8. Браковић Јован 
  9. Браковић Љубиша 
10. Браковић Милан 
11. Браковић Милета 
12. Браковић Милић
13. Браковић Милорад 
14. Браковић Раденко 
15. Браковић Радомир 
16. Браковић Слободан
17. Браковић Томислав 
18. Василић Милош 
19. Гајовић Милош 
20. Гојковић Боривоје 
21. Димитријевић Душко 
22. Дмитрић Драган 
23. Дмитрић Љубинко 
24. Дмитрић Милан 
25. Дмитрић Милош
26. Дмитрић Петар 
27. Дмитрић Радојица 
28. Дмитрић Томислав 
29. Ђорђевић Владан 

30. Ђорђевић Душан 
31. Ђорђевић Б. Зоран
32. Ђорђевић Зоран
33. Ђорћевић Миле
34. Ђорђевић Милован 
35. Ђорђевић Миломир 
36. Ђорђевић Ружа
37. Ђорђевић Слободан   
38. Живковић Невенка 
39. Јаковљевић Вукомир 
40. Јаковљевић Горан 
41. Јанић Мирослав
42. Јанићијевић Владан 
43. Јанићијевић Милена 
44. Јанковић Жељко 
45. Јанковић Миломир 
46. Јевремовић Братислав 
47. Јевремовић Драган 
48. Јевремовић Миодраг 
49. Јовановић Војимир 
50. Јовановић Живана 
51. Јовановић Јелесије 
52. Јовановић Јовиша 
53. Јовановић Милан 
54. Јовановић Милољуб 
55. Јовановић Радослав 
56. Јовановић Рајко 
57. Јоксић Адам 
58. Јоксић Александар 

КАЗИВАЧИ

Лево: Поглед на село, август 2011.
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59. Јоксић Богољуб
60. Јоксић Боривоје
61. Јоксић Владимир 
62. Јоксић Вукомир 
63. Јоксић Градимир 
64. Јоксић Драгослав 
65. Јоксић Живољуб 
66. Јоксић Д. Зоран
67. Јоксић Зоран 
68. Јоксић Игор  
69. Јоксић Љубинка 
70. Јоксић Љубинко 
71. Јоксић Љубомир 
72. Јоксић Р. Милан 
73. Јоксић Милан
74. Јоксић Милован 
75. Јоксић Миломир 
76. Јоксић Милорад 
77. Јоксић Милутин 
78. Јоксић Миодраг 
79. Јоксић Мирко 
80. Јоксић Мирослав
81. Јоксић Радиша 
82. Јоксић Радољуб 
83. Јоксић Саша 
84. Јоксић Славољуб 
85. Јоксић Срећко 
86. Костић Драган 
87. Костић Јордан 
88. Крунић Злата 
89. Луковић Александар 
90. Маринковић Горан
91. Маринковић Гордана
92. Маринковић Жарко 
93. Маринковић Живојин 
94. Маринковић Здравко 
95. Маринковић Јован 
96. Маринковић Љубодраг 
97. Маринковић Милан 
98. Маринковић Раде
99. Маринковић Радослав 

100. Маринковић Славомир 
101. Мијатовић Даница 
102. Милић Владан 
103. Миловановић Адам 
104. Миловановић Миодраг 
105. Миловановић Мирко 
106. Миловановић Мирослав
107. Миловановић Саво 
108. Миловић Владимир 
109. Милошевић Дејан 
110. Милошевић Драгана 
111. Милошевић Милијан
112. Милошевић Милорад 
113. Милошевић Перка 
114. Милошевић Радосав 
115. Милошевић Рајица 
116. Милошевић Софија 
117. Михаиловић Бранко 
118. Михаиловић Градимир 
119. Михаиловић Миладинка 
120. Недељковић Ненад 
121. Ненадовић Благомир 
122. Ненадовић Бранка 
123. Ненадовић Братислав
124. Ненадовић Вела 
125. Ненадовић Зоран
126. Ненадовић М. Зоран
127. Ненадовић Љубодраг 
128. Ненадовић Милица 
129. Ненадовић Милољуб 
130. Ненадовић Паун 
131. Ненадовић Радослав 
132. Ненадовић Светозар 
133. Ненадовић Срећко
134. Обрадовић Вукашин
135. Обрадовић Ивица 
136. Павићевић Радиша 
137. Павловић Владан 
138. Павловић Живко 
139. Павловић Миленко 
140. Пајовић Милош 
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141. Пантовић Радомир 
142. Петровић Братислав 
143. Петровић Владимир 
144. Петровић Горан 
145. Петровић Драган 
146. Петровић Драгица 
147. Петровић Драгиша 
148. Петровић Живомир 
149. Петровић Миладин 
150. Петровић Милосав  
151. Петровић Радиша 
152. Радовановић Зоран 
153. Симовић Александар 
154. Симовић Душан 
155. Симовић Душко 
156. Симовић Живадин 

157. Симовић Јовица 
158. Симовић Љубиша
159. Симовић Милан 
160. Симовић Миломир 
161. Симовић Мирослав 
162. Стевановић Драган 
163. Тешић Драган
164. Тешић Живота 
165. Тешић Зоран 
166. Тешић Милка
167. Тешић Миломир 
168. Тешић Наталија 
169. Тешић Предраг 
170. Тешић Радмила  
171. Тешић Слободан
172. Тешић Сретен 

Поглед на село, август 2011.
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ПРИЛОГ 1

Пописи*

Попис Доње Врбаве за 1572. годину

баштина Драгојла, сина Радосава, примућур
Радосав, син Вукмана, баштина
Петко, син Вукмана, неожењен
баштина Стојана, сина Вука
баштина Радула, сина Вучка
баштина Дабижива, сина Богдана
баштина Врањеша, сина Петка
баштина Радована, сина Радивоја
Петко, син Радивоја, неожењен
баштина Николе, сина Богдана
баштина Јована, сина Радосава
баштина Петка, сина Вујице
баштина Миладина, сина Степана
баштина Ђуре, сина Богдана
баштина Вучихне, сина Богдана
Стојан, син Ивана, неожењен
Које, син Вука, неожењен
Радоња, син Радула, неожењен
Дмитар, син Радовца, неожењен
Херак, син Божићка, неожењен
Вучко, син Ружана, неожењен
Павун, син Вујице, неожењен
баштина Радоње, сина Радовца
баштина Павуна, сина Петка
баштина Војина, сина Радосава

*  Нису вршене словне корекције преписаних имена из пописа 
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баштина Раље, сина Радула
баштина Павла, сина Вука
баштина Ђуре, сина Радована
баштина Вука Дошлаца
баштина Вука, сина Степана
Новак, сина Вука, неожењен
баштина Петка, сина Радосава
баштина Вука, сина Николе
баштина Радовца, сина Јована
баштина Јована, сина Вука
Милашин, син Радосава, неожењен
Комлен, син Вујице, неожењен
Рајак, син Живка, неожењен
Вук, син Цветка, неожењен
Драгојло, син Павуна, неожењен 
Вук, син Драгојла, неожењен
Радосав, син Драгојла, неожењен

примућур 1, домова 24, неожењених 17, баштина 24
Приход 3.277
испенџа, особа 41............................................................................................ 1.025
пшеница, лукана 2 ..............................................................................................144
јечма, лукана 2,5 ................................................................................................ 100
ражи, лукана 2 ...................................................................................................... 80 
зоби, лукана 3 ....................................................................................................... 96 
просо, лукана 2 ..................................................................................................... 80
шира, медри 57.................................................................................................... 570
десетина од конопље купуса и лука ................................................................ 96
десетина од кошница .......................................................................................... 94
порез на свиње и божић .................................................................................... 87
пољачина ............................................................................................................... 48
порез на евенк ...................................................................................................... 48
порез на бостан, дрва и сијено ....................................................................... 288
млинова 1 .............................................................................................................. 30
порез на тапију од земље ................................................................................... 96
приход хајмана, без џизје .................................................................................. 96
приход бејтул мала, мали гаиба и мефкуда,
јуве и качкуна одбјеглих робова .................................................................... 144
глобе, свадбарина, порез на бурад и тежи преступи ................................ 155
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Тефтер чибука за 1823. годину

  1. Милосав Јоксић 
  2. Митар Брековић
  3. Ненад Нешовић
  4. Милован Митровић
  5. Живко Бугарчић
  6. Милија Ђоковић
  7. Саша Јевтовић
  8. Обрад Кнез 
  9. Гаврило Јоксић 
10. Павле Нешковић 
11. Глиша Родић 
12. Јован Чекерез 
13. Ђорђе Борковић 
14. Тома Ивошевић 
15. Аћим Тешовић 
16. Мијат Вучићевић
17. Јован Јанићијевић

Арачки тефтер за 1828. годину

  1. Дмитар Петровић 
  2. Мијат Вучићевић
  3. Јован Павловић

  4. Јаков Јевремовић
  5. Јаћим Тешовић
  6. Живан Јовановић
  7. Тома Милошевић
  8. Јован Антонијевић
  9. Петар Гавриловић
10. Глигорије Милићевић
11. Јеврем Пелтровић
12. Обрад Ненадовић
13. Милован Димитријевић
14. Саша Јевтовић
15. Марко Тешовић
16. Живко Јовановић
17. Маринко Глигоријевић
18. Коста Милићевић
19. Мијаило Симеуновић
20. Миле Вучићевића
21. Јанићије Јовановић
22. Коста Јевремовић
23. Павле Максимовић
24. Обрад Тешовић
25. Ђорђије Антонијевић
26. Петар Божовић
27. Никола Јовановић
28. Јовица Симеуновић

Арачки тефтер за 1831. годину

      Год. старости      Пор. гл.    Арачке гл.
1. Коста Јевремовић    34  1  1 

Јаков – брат    29  1  1 
Јован – брат    25  1  1
Петар – брат    16  1  1
Василије – брат     14  1  1
Саво – брат    20  1  1
Благоје – брат    10  1  1
Јевстратије – брат      1  1

2. Милован Дмитровић   34  1  1
Јанићије – брат    24  1  1
Илија и Панто – синови   12  2  2



121

Димитрије – син      5  1
  3. Павле Миловановић   29  1  1

Мијаило – брат    19  1  1
Милан – брат    16  1  1
Петар – брат      4  1

  4. Сима Јевтовић, кмет   54  1  1
Радован – син    16  1  1
Радивоје – син    12  1  1
Гаврило – син      6  1 
Благоје – син      1  1 

  5. Павле Нешовић    69  1  1
Јован – син    32  1  1
Тодор – син    25  1  1
Никола – син    19  1  1
Матија – син    12  1  1
Тома – син      2  1

  6. Јован Антонијевић   59  1  1
Алекса – син    29  1  1

  7. Милија Мијаиловић – умро 
Коста – син    14  1  1
Марко – син    12  1  1

  8. Петар Божовић    39  1  1
Миленко – син    12  1  1
Ђорђије – син       7  1

  9. Маринко Глигоријевић   30  1  1
Ђоко – син      7  1 

10. Тома Милошевић   29  1  1
Јанићије – брат    24  1  1
Милован – брат    14  1  1
Урош – брат      9  1  1
Милан – брат      6  1

11. Ђорђије Антонијевић   44  1  1
Василије – син    19  1  1
Младен – син    16  1  1
Петроније – син    11  1  1
Урош – син      9  1  1

12. Јаћим Тешовић    30  1  1
Обрад – брат    18  1  1
Стеван – син    14  1  1

13. Марко Тешовић    24  1  1
Ђорђије – брат    22  1  1
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14. Живко Јовановић   40  1  1
Живан – брат    24  1  1
Петар – брат    14  1  1

15. Мијаило Симеуновић   29  1  1
Благоје – син    10  1  1
Милосав – син      1  1

16. Јовица Симеуновић   34  1  1
Вуле – брат    24  1  1

17. Глигорије Миловановић  34  1  1
Павле – брат    32  1  1
Марко – брат    30  1  1
Стеван – брат    22  1  1
Мијаило – брат    12  1  1
Паун – брат      8  1  1

18. Никола Гавриловић   29  1  1 
Петар – син    14  1  1
Арсеније – син    12  1  1

19. Јанићије Јовановић   32  1  1
Василије – брат    19  1  1
Благоје – син    10  1  1
Паун – син      8  1  1

20. Обрад Ненадовић   29  1  1
Танасије – брат    24  1  1
Јаков – брат    20  1  1
Антоније – брат    23  1  1
Ранко – брат      8  1  1

21. Дмитар Петровић   44  1  1
Ђорђије – син    16  1  1
Павле – син    14  1  1
Илија – син    12  1  1
Милија – син      8  1  1

22. Јеврем Тодоровић   59  1  1
Стеван – син    22  1  1
Симо – син    20  1  1
Јован – син    19  1  1

23. Мијат Вукићевић   44  1  1
Бојо – син    20  1  1
Антоније – син    16  1  1
Матија – син    14  1  1

24. Милоје Вукићевић   34  1  1
Петар – син    16  1  1
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Попис из 1834. године 

 

Преглед пописа пореских глава 1839. године

  1. Дмитар Петровић, синови Ђорђе и Павле
  2. Милоје Вукићевић
  3. Јаков Ненадовић
  4. Јован Павловић
  5. Милован Димитријевић
  6. Јован Јевремовић
  7. Мијаило Јевтовић
  8. Марко Тешовић
  9. Живко Бугарин
10. Тома Милошевић
11. Маринко Глигоријевић
12. Коста Мили
13. Василије Јовановић
14. Глишо Јоксић, браћа Павле, Марко и Стеван
15. Јеврем Тодоровић, син Стефан
16. Обрад Ненадовић
17. Јанићије Јовановић
18. Тома Павловић, брат Теодор
19. Никола Димитријевић
20. Јаков Јевремовић
21. Павле Максимовић
22. Ђоко Тешовић, брат Обрад
23. Јанићије Милошевић
24. Петар Божовић
25. Никола Јовановић
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26. Јовица Симеуновић
27. Анђелија Ђорђевић, уд.
28. Мијат Вукићевић, син Бојо
29. Антоније Ненадовић, брат Танасије
30. Никола Павловић
31. Коста Араповић
32. Радован Симовић
33. Јаћим Тешовић
34. Живан Јовановић
35. Ђорђе Антонијевић, синови Василије и Младен
36. Јован Антонијевић, син Алексије
37. Вуле Симеуновић
38. Јован Антонијевић – одселио се у Синошевиће

Попис за 1862/1863. годину

Извод из пописа становника Доње Врбаве
 
  1. Павле Симовић, земљоделац, стар 25. г., жена Љубица 20 г., брат Жи-

воин 16 г., стриц Јован 46 г., братучед Ранко 20 г., Владимир 7 г., Ми-
лутин 2. г., Братучеда Миљојка 17 г., стрина Сара 40 г. – Имање: кућа, 
6 зграда са окућницом од 1 плуга и 1 виноград од 2 мотике – свега 52 
дук. цес. – Месечни приход од привреде 22 талира. – По имању спада 
у I класу, по приходу у V класу. 

  2. Јанићије Дмитровић, земљоделац, стар 57 г., син Вучић 15 г., кћи Јана 
18 г., Миленија 12 г. – Имање: кућа, 4 зграде са окућницом од 1 плуга 
и 50 дрва шљива, 4 њиве 3 плуга, 5 ливада 5 1/2 коса, и виноград од 
2 мотике – свега 58 дук.цес. – Месечни приход од привреде 6 талира. 
– По имању спада у I класу, а по приходу у II класу. 

  3. Мијаило Павловић, земљоделац, стар 28 г., син Вучић 15 г., кћи Јана 
18 г. – Имање: кућа, 4 зграде са окућницом од 1 плуга и 30 дрва шљива, 
2 њиве 2 плуга – свега 12 дук. цес. – Месечни приход од привреде 6 
талира. По имању спада у I класу, а по приходу у II класу.

  4. Илија Браковић, земљоделац, стар 40 г., жена Петрија 40 г., син Димит-
рије 20 г., кћи Јела 12 г., брат Мијаило 33 г., синовац Игњат 22 г., Але-
ксије 20 г., Милан 15 г., Иван 12 г., Коста 5 г., синовица Аница 20 г., 
Марија 14 г., Савка 9 г., Живана 3 г., унука Спасенија 9 г., Милева 2г., 
Милица 1/2 г., сна Томанија 40 г., Јованка 27 г. – Имање: кућа, 9 зграда 
са окућницом од 2 плуга и 100 дрва шљива, 20 њива 13 плугова, 10 
ливада 12 1/2 коса, 3 забрана 6 плугова, 1 воћњак од 80 дрва шљива и 
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1 виноград од 3 мотике – свега 214 дук. цес. – Месечни приход од при-
вреде 45 т. – По имању спада у III класу, а по приходу у VI класу.

  5. Матија Мијатовић, земљоделац, стар 36 г., жена Василија 30 г., син 
Илија 15 г., пасторак Глишо 2 г. – Имање: кућа и 4 зграде са окућницом 
од 1/2 плуга и 20 дрва шљива, 9 њива 3 плуга, 2 ливаде 1 коса и 1 забран 
од 1/2 плуга – свега 30 дук. цес. – Месечни приход од личне привреде 6 
т. – По имању спада у I класу, а по приходу у II класу.

  6. Стеван Мијатовић, земљоделац, стар 30 г., жена Станица 30 г., син Јо-
ван 7 г., Милован 4 г., кћи Стевка 10 г., Ружица 8 г., Стојка 2 г., Петрија 1 
г., брат Арсеније 24 г., синовица Миленија 2 г., сна Пауна 23 г. – Имање: 
кућа, 4 зграде са окућницом од 1 плуга и 30 дрва шљива, 8 њива 4 1/2 
плуга, 4 ливаде 3 1/2 косе, 2 воћњака 60 дрва шљива и 1 виноград од 
1 мотике – свега 63 дук. цес. – Месечни приход од привреде 20 т. – По 
имању спада у I класу, по приходу у V класу.

  7. Ранко Атанасијевић, земљоделац, стар 37 г., син Тимотије 6 г., кћи 
Милева 8 г., отац Атанасије 60 г., брат Димитрије 26 г., сна Марта 22 г. 
– Имање: кућа, 4 зграде са окућницом од 1 плуга и 50 дрва шљива, 4 
њиве 3 плуга, 2 ливаде 1 1/2 коса и 1 виноград од 1 мотике – свега 54 
дук.цес. – Месечни приход од привреде 18 т. – По имању спада у I кла-
су, по приходу у V класу.

  8. Марко Павловић, земљоделац стар 28 г., жена Јела 20 г., син Радован 
1г., брат Милош 14 г. – Имање: кућа 5 зграда са окућницом од 1 плуга 
и 50 дрва шљива, 6 њива 3 плуга, 1 ливада од 1 косе – свега 47 дук. цес. 
– Месечни приход од привреде 8 т. – По имању спада у I класу, по при-
ходу у III класу.

  9. Jeфрем Ненадовић, земљоделац, стар 28 г., жена Станица 27 г., син 
Драгутин 9 г., Светозар 7 г., Алекса 5 г., брат Сретен 26 г., Василије 23 г., 
синовац Владимир 6 г., Љубомир 4 г., синовица Милица 1 г., сна Савка 
24 г., Јована 23 г. – Имање: кућа 5 зграда са окућницом од 1 плуга и 200 
дрва шљива, 1 њива 2 плуга, 7 ливада 9 1/2 коса и 1 виноград од две 
мотике – свега 102 дук. цес. – Месечни приход од привреде 30 т. – По 
имању спада у II класу, по приходу у VI класу.

10. Антоније Ненадовић, земљоделац, стар 61 г., жена Петра 60 г., син 
Симо 28 г., Светозар 23 г., Младен 17 г., кћи Симка 16 г., сна Ружа 22 
г. – Имање: кућа, 7 зграда са окућницом од 1 плуга и 80 дрва шљива, 
4 њиве 4 плуга, 5 ливада 9 коса, 1 забран 1/2 плуга и 1 виноград од 1 
мотике – свега 104 дук. цес. – Месечни приход од привреде 15 т. – По 
имању спада у II класу, по приходу у IV класу.

11. Тома Јефремовић, земљоделац, стар 30 г., жена Наста 30 г., син Алек-
сије 6 г., Милош 2 г., кћи Анка 7 г. – Имање: кућа, 1 зграда са окућницом 
од 1/4 плуга и 200 дрва шљива, 5 њива 2 1/2 плуга, 2 ливаде 1 коса и 1 



126

забран од 1/2 плуга – свега 20 дук. цес. Месечни приход од личне при-
вреде 4 т. – По имању спада у I класу, по приходу у II класу.

12. Стеван Јефремовић, земљоделац, стар 50 г., жена Миленија 50 г., син 
Милован 12 г., кћи Анђелија 2 г. – Имање: кућа, 2 зграде са окућницом 
од 1 плуга, и 50 дрва шљива, 5 њива 2 1/2 плуга и 3 ливаде 2 1/2 косе 
– свега 26 дук. цес. – Месечни приход од личне привреде 3 т. – По има-
њу спада у I класу, по приходу у I класу.

13. Петар Миловић, земљоделац, стар 50 г., жена Станојка 45 г. – Имање: 
кућа, 4 зграде са окућницом од 1/2 плуга и 50 дрва шљива, 9 њива 3 
плуга, 3 ливаде 2 косе, 1 воћњак 30 дрва шљива и 1 забран 1/2 плуга 
– свега 50 дук. цес. Месечни приход од привреде 8 т. – По имању спада 
у I класу, по приходу у III класу.

14. Павле Миловић, земљоделац, стар 36 г., жена Станица 30 г., син Коста 
10 г., Радосав 6 г., Милић 1 г., кћи Христина 6 г., Драгиња 4 г. – Имање: 
кућа, 4 зграде са окућницом од 1 плуга и 40 дрва шљива, 12 њива 4 
плуга, 3 ливаде 2 косе, 1 забран 1/2 плуга, виноград од 1 мотике – свега 
69 дук. цес. – Месечни приход од личне привреде 8 т. – По имању спада 
у I класу, по приходу у III класу.

15. Арсеније Бојовић, земљоделац, стар 26 г., жена Перуника 24 г., кћи 
Милица 3 г., мати Јелисавка 50 г., брат Димитрије 20 г., Ђурђе 15 г., 
сестра Вида 10 г. – Имање: кућа, зграде са окућницом од 1/2 плуга и 10 
дрва шљива, 12 њива 3 плуга, 2 воћњака 20 дрва шљива и 1 виноград 
од 1 мотике – свега 37 дук. цес. – Месечни приход од личне привреде 
8 т. – По имању спада у I класу, по приходу у III класу.

16. Танасије Браковић, земљоделац, стар 30 г., жена Љубица 30 г., син Све-
тозар 6 г., кћи Христина 2 г., Милица 1 г., сестра Дмитра 16 г., Братучед 
Јевђенија 16 г., Влајко 10 г., братучеда Мирјана 12 г., синовица Драгиња 
6 г., стрина Петрија 40 г. – Имање: кућа, 5 зграда са окућницом од 1 
плуга и 150 дрва шљива, 13 њива 7 1/2 плуга и 1 виноград од 5 мотика 
– свега 185 дук. цес. Месечни приход од привреде 14 т. – По имању спа-
да у III класу, по приходу у IV класу.

17. Дмитар Миловановић, земљоделац, стар 31 г., жена Роса 30 г., кћи Ми-
лева 6 г., Симона 1 г., мати Станка 60 г. – Имање: кућа, 2 зграде са оку-
ћницом од 1 плуга и 60 дрва шљива, 4 њиве 2 плуга, 2 ливаде 2 косе и 
1 виноград од 1 мотике – свега 26 дук. цес. – Месечни приход од личне 
привреде 5 т. – По имању спада у I класу, по приходу у II класу.

18. Танасије Миловановић, земљоделац, стар 18 г., мати Станија 40 г., брат 
Новица 9 г., сестра Савка 16 г. – Имање: кућа, салаш са окућницом од 1 
плуга и 60 дрва шљива, 6 њива 3 1/4 плуга, 3 ливаде 3 косе и 1 виноград 
од 1 мотике – свега 30 дук. цес. – Месечни приход од привреде 6 т. – По 
имању спада у I класу, по приходу у II класу.
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19. Пантелија Миловановић, стар 37 г., жена Достана 30 г., син Обрен 11 
г., Игњат 8 г., Крста 6 г., Илија 4 г., кћи Обренија 12 г. – Имање: кућа, 3 
зграде са окућницом од 1 плуга и 60 дрва шљива, 6 њива 4 1/4 плуга и 
1 виноград од 1 мотике – свега 31 дук. цес. – Месечни приход од личне 
привреде 6 т. – По имању спада у I класу, по приходу у II класу.

20. Јован Јефремовић, земљоделац, стар 58 г., жена Стојана 50 г., син Ми-
лан 30 г., Димитрије 26 г., унука Јелица 2 г., сна Марија 22 г. – Имање: 
кућа, 5 зграда са окућницом од 2 плуга и 80 дрва шљива, 5 њива 2 
1/2 плуга, 4 ливаде 4 косе и 1 забран од 1/2 плуга – свега 35 дук. цес. 
– Месечни приход од привреде 12 т. – По имању спада у I класу, по при-
ходу у IV класу. 

21. Јанко Костић, земљоделац, стар 30 г., жена Марија 28 г., син Милован 
7 г., Радован 5 г., мати Милица 50 г., брат Сретен 23 г., сестра Марта 16 
г – Имање: кућа, 3 зграде са окућницом од 1 плуга и 100 дрва шљива, 
1 њива 1/2 плуга и 5 ливада 4 1/4 косе – свега 24 дук. цес. – Месечни 
приход од личне привреде 10 т. – По имању спада у I класу, по приходу 
у III класу.

22. Спасоје Јаковљевић, земљоделац, стар 37 г., жена Живана 24 г., син 
Груица 3 г., Живоин 1 г., брат Милосав 26 г., Милутин 26 г. – Имање: 
кућа, 2 зграде са окућницом од 1 плуга и 20 дрва шљива, 10 њива 4 1/4 
плуга, 1 ливада 1 коса и 1 забран од 1 плуга – свега 38 дук. цес. – Ме-
сечни приход од личне привреде 15 т. – По имању спада у I класу, по 
приходу у IV класу.

23. Марица, удова Василија Обрадовића, стара 40 г., син Радоица 12 г., 
кћи Аница 14 г., Круна 8 г., Живана 6 г. – Имање: кућа, 3 зграде са 
окућницом од 1 плуга и 30 дрва шљива, 5 њива 4 плуга, 4 ливаде 3 ко-
се – свега 17 дук. цес. – Месечни приход нема. – По имању спада у I 
класу.

24. Илија Јанићијевић, земљоделац, стар 30 г., жена Василија 27 г., син 
Спасоје 1 г. – Имање: кућа, 3 зграде са окућницом од 2 плуга и 20 дрва 
шљива, 6 њива 3 1/2 плуга и 1 ливада од 1 косе – свега 35 дук. цес. – Ме-
сечни приход од личне привреде 4 т. – По имању спада у I класу, по 
приходу у II класу.

25. Вуле Симић, земљоделац, стар 56 г., жена Јелисавка 54 г., син Василије, 
има падајућу болест, 25 г., Милан 13 г., кћи Круна 20 г., сна Петрија 22 г. 
– Имање: кућа, 1 зграда са окућницом од 1 1/2 плуга и 50 дрва шљива, 
3 њиве 2 плуга и 2 ливаде 5 коса – свега 48 дук. цес. – Месечни приход 
од привреде 6 т. – По имању спада у I класу, по приходу у II класу. 

26. Благоје Симовић, земљоделац, стар 45 г., жена Босиљка 30 г., син Ми-
јаило 16 г. – Имање: кућа, 1 зграда са окућницом од 1/2 плуга и 20 дрва 
шљива, 1 њива 1/2 плуга и 2 ливаде 1 1/2 коса – свега 15 дук. цес. – Ме-
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сечни приход од личне привреде 3 т. – По имању спада у I класу, по 
приходу у I класу.

27. Мијаило Јанићијевић, земљоделац, стар 32 г., жена Вујка 26 г., кћи 
Милица 1 г. – Имање: кућа, 1 зграда са окућницом од 1/2 плуга и 20 
дрва шљива, 3 њиве 2 плуга, 1 ливада 1/2 рала и 1 забран од 1 плуга 
– свега 16 дук. цес. – Месечни приход од личне привреде 3 т. – По има-
њу спада у I класу, по приходу у I класу.

28. Петар Јањић, земљоделац, стар 32 г., жена Станка 30 г., кћи Миленија 
1 г., братучед Ристо 15 г., Новица 9 г., стрина Јована 45 г., братучеда Је-
лица 8 г. – Имање: кућа, 3 зграде са окућницом од 1 плуга и 150 дрва 
шљива, 3 њиве 2 1/2 плуга, 3 ливаде 4 косе и забран од 1/2 плуга – свега 
44 дук. цес. – Месечни приход од личне привреде 6 т. – По имању спа-
да у I класу, по приходу у II класу. 

29. Јаћим Тешић, земљоделац, стар 66 г., жена Стамена 64 г., син Стеван 41 
г., унук Милан 10 г., Сретен 6 г., унука Јела 18 г., Савка 16 г., Смиљана 8 
г., Миленија 5 г., сна Ђурђија 40 г. Имање: кућа, 6 зграда са окућницом 
од 6 плугова и 100 дрва шљива, 4 њиве 3 1/2 плуга, 3 ливаде 4 1/2 косе, 
1 воћњак и 1 виноград од 1 мотике – свега 103 дук. цес. – Месечни при-
ход од личне привреде 8 т. – По имању спада у II класу, по приходу у 
III класу.

30. Јован Марковић, земљоделац, стар 31 г., жена Стана 30 г., кћи Радојка 
12 г., отац Марко 61 г., брат Јевто 30 г., Станко 19 г., сестра Новка 3 г., 
синовац Милош 6 г., Дмитар 3 г., синовица Ката 6 г., сна Иконија 24 г., 
Јелена 20 г., довотка Јеросима 8 г. – Имање: кућа, 5 зграда са окућницом 
од 1/2 плуга, 3 њиве 4 1/2 плуга, 4 ливаде 5 коса, 1 воћњак 60 дрва 
шљива и 1 виноград од 2 мотике – свега 102 дук. цес. – Месечни приход 
од привреде 15 т. – По имању спада у II класу, по приходу у IV класу.

31. Радоје Симовић, земљоделац, стар 43 г., син Панто 15 г., Владислав 10 г., 
кћи Ана 14 г. – Имање: кућа, 1 зграда са окућницом од 1 плуга, 2 њиве 
1 1/2 плуга и 2 ливаде 2 косе – свега 24 дук. цес. – Месечни приход од 
личне привреде 5 т. – По имању спада I класу, по приходу у II класу.

32. Гаја Павловић, земљоделац, стар 24 г. – Имање: 1 њива 1/2 плуга, 3 ли-
ваде 2 косе и 1 воћњак 10 дрва шљива – свега 15 дук. цес. – Месечни 
приход од личне привреде 3 т. – По имању спада у I класу, по приходу 
у I класу.

33. Радован Јоксић, земљоделац, стар 27 г., жена Стамена 24 г., кћи Радојка 
4 г., Ката 2 г., брат Ђорђе 19 г., сестра Иконија 20 г., Симона 16 г. – Има-
ње: кућа, 6 зграда са окућницом од 2 плуга и 150 дрва шљива, 4 њиве 5 
1/2 плугова, 6 ливада 4 косе и 1 виноград од 2 мотике – свега 120 дук. 
цес. – Месечни приход од привреде 15 т. – По имању спада у II класу, 
по приходу у IV класу.
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34. Јован Маринковић, земљоделац, стар 37 г., жена Милица 30 г., син 
Стеван 13 г., Петар 11 г., кћи Ката 5 г., Наста 1 г., мати Стамена 60 г., брат 
Мијаило 29 г., Тодор., 28 г., Танасије 27 г., синовац Игњат 8 г., Арсени-
је 7 г., Алексије 2 г., сна Јована 28 г., Петрија 28 г., Сава 25 г. – Имање: 
кућа, 9 зграда са окућницом од 2 плуга и 250 дрва шљива, 7 њива 19 
1/2 плугова, 8 ливада 13 1/2 коса, 2 забрана 3 плуга и 2 винограда 4 
мотике 211 дук. цес. – Месечни приход од привреде 35 т. – По имању 
спада у III класу, по приходу у VI класу.

35. Никола Обрадовић, земљоделац, стар 36 г., жена Ранђија 32 г., син 
Вуица 14 г., Јован 10 г., Тодор 6 г., Милоје 3 г., кћи Сара 15 г. – Имање: 
кућа са окућницом од 1 плуга и 40 дрва шљива, 6 њива 2 1/2 плуга, 1 
ливада 1/2 косе и 1 забран од 1/4 плуга – свега 23 дук. цес. – Месечни 
приход од личне привреде 6 т. – По имању спада у I класу, по приходу 
у II класу.

36. Радован Јоксић, земљоделац, стар 32 г., жена Живана 28 г., син Милош 
6 г., Благоје 1 г. – Имање: кућа, 3 зграде са окућницом од 2 плуга и 40 
дрва шљива, 3 њиве 2 плуга и 2 ливаде 1 1/2 коса – свега 44 дук. цес. 
– Месечни приход од привреде 7 т. – По имању спада у I класу, по при-
ходу у III класу.

37. Милан Симеуновић, земљоделац, стар 22 г., жена Јека 20 г., брат Ми-
лић 17 г. – Имање: кућа, 3 зграде са окућницом од 1/2 плуга и 50 дрва 
шљива, 4 њиве 3 плуга, 1 ливада од 2 косе и 1 забран од 1/2 плуга 
– свега 42 дук. цес. – Месечни приход од личне привреде 6 т. – По има-
њу спада у I класу, по приходу у II класу.

38. Мијаило Ђорђевић, земљоделац, стар 26 г., жена Стана 20 г., кћи Ми-
лева 3 г., Перса 2 г., мати Сава 50 г., брат Илија 24 г., Пантелија 24 г., 
Сава 19 г., Радич 16 г., сна Христина 27 г. – Имање: кућа, 8 зграда са 
окућницом од 1 плуга и 100 дрва шљива, 8 њива, 6 плугова, 6 ливада 6 
коса – свега 53 дук. цес. – Месечни приход од привреде 30 т. – По има-
њу спада у I класу, по приходу у VI класу.

39. Мијаило Јоксић, земљоделац, стар 44 г., жена Милица 40 г., син Мило-
је 17 г., Милован 13 г., кћи Живка 20 г., Марија 18 г., Стана 9 г., Милени-
ја 4 г. – Имање: кућа, 4 зграде са окућницом од 3 плуга и 100 дрва шљи-
ва, 3 њиве 2 1/2 плуга и 2 ливаде 3 косе – свега 45 дук. цес. – Месечни 
приход од личне привреде 6 т. – По имању спада у I класу, по приходу 
у II класу.

40. Арсеније Јоксић, земљоделац, стар 42 г., жена Стамена 35 г., син Анто-
није 13 г., Павле 3 г., кћи Јулка 16 г., Роса 14 г., Миленија 5 г., мати Ан-
ђелија 60 г. – Имање: кућа, 5 зграда са окућницом од 1 плуга и 100 дрва 
шљива, 4 њиве 7 плугова, 3 ливаде 7 1/2 коса – свека 74 дук. цес. – Ме-
сечни приход од привреде 8 т. – По имању спада у I класу, по приходу 
у III класу.



130

41. Стеван Јоксић, земљоделац, стар 52 г., жена Јованка 45 г., син Гаврило 
21 г., Симо 18 г., кћи Петрија 20 г. – Имање: кућа, 7 зграда са окућницом 
од 1 плуга и 100 драва шљива, 4 њиве 3 1/2 плуга, 7 ливада 12 коса, 1 
забран 1 плуг и 1 виноград од 1 мотике – свека 119 дук. цес. – Месечни 
приход од привреде 17 т. – По имању спада у II класу, по приходу у IV 
класу.

42. Гаврило Јоксић, земљоделац, стар 24 г., жена Љубица 21 г., брат Ди-
митрије 19 г., Тодосије 16 г., сестра Љубица 14 г., Станка 13 г., Савка 9 
г. – Имање: кућа, 4 зграде са окућницом од 1 плуга и 50 дрва шљива, 
2 њиве 3 плуга, 5 ливада 5 коса и 1 воћњак од 20 дрва шљива – свега 
81 дук. цес. – Месечни приход од привреде 15 т. – По имању спада у I 
класу, по приходу у IVкласу. 

43. Коста Иконијћ, земљоделац, стар 46 г., жена Мара 40 г., син Василије 
19 г., Александар 11 г., кћи Милица 5 г. – Имање: кућа, 4 зграде са 
окућницом од 1 плуга и 100 дрва шљива, 4 њиве 3 1/2 плуга, 4 ливаде 
6 коса и 1 виноград од 1 мотике – свега 73 дук. цес. – Месечни приход 
од личне привреде 8 т. – По имању спада у I класу, по приходу у III 
класу. 

44. Урош Милошевић, земљоделац, стар 37 г., жена Петрија 30 г., син Алек-
сандар 14 г., Алексије 8 г., кћи Милица 13 г., Добрија 10 г., Перуника 4 
г. – Имање: кућа, 5 зграда са окућницом од 1 плуга и 50 дрва шљива, 
10 њива 5 1/2 плугова и 3 ливаде 2 косе – свега 101 дук.цес. – Месечни 
приход од привреде 8 т. – По имању спада у II класу, по приходу у III 
класу.

45. Илија Мијаиловић, земљоделац, стар 24 г., жена Веладија 23 г., син 
Радич 3 г., отац Мијаило 50 г., мати Иконија 46 г., брат Арсеније 19 г. 
– Имање: 3 зграде са окућницом од 1 плуга и 50 дрва шљива, 2 ливаде 
3 косе и 1 забран од 1/2 плуга – свега 23 дук. цес. – Месечни приход 
од личне привреде 8 т. – По имању спада у I класу, по приходу у III 
класу.

46. Милан Радовановић, земљоделац, стар 22 г., мати Станојка 45 г., брат 
Матије 19 г., Сима, сакат у ноге, 15 г., сестра Савка 13 г., Симка 10 г. 
– Имање: кућа, 1 зграда са окућницом од 1 плуга и 20 дрва шљива, 4 
њиве 1 1/2 плуга и 2 ливаде 2 косе – свега 35 дук. цес. – Месечни при-
ход од личне привреде 10 т. – По имању спада у I класу, по приходу у 
III класу. 

47. Милија Петровић, земљоделац, стар 18 г., мати Невена 44 г., сестра 
Анђелија 12 г., Петрија 10 г. – Имање: кућа, 2 зграде са окућницом од 
1 плуга и 40 дрва шљива, 3 њиве 1 1/2 плуга, 4 ливаде 3 косе, 1 забран 
1/4 плуга – свега 22 дук. цес. – Месечни приход од личне привреде 3 т. 
– По имању спада у I класу, по приходу у I класу.



131

48. Маса почившег Петра Јовановића, наследник син Ђорђе 12 г. – Има-
ње: окућница од 1 плуга и 30 дрва шљива и 4 њиве 3 1/2 плуга – свега 
23 дук. цес. - Месечни приход нема. – По имању спада у I класу.

49. Петар Василић, земљоделац, стар 31 г., жена Јела 30 г., син Владимир 
6 г., Светозар 1 г., кћи Савка 6 г., брат Илија 28 г., сна Милица 22 г. 
– Имање: кућа, 5 зграда са окућницом од 3 плуга и 50 дрва шљива, 4 
њиве 3 плуга, 1 ливада 1/2 косе и 1 забран од 1/2 плуга – свега 102 дук.
цес. – Месечни приход од личне привреде 14 т. – По имању спада у II 
класу, по приходу у IV класу. 

50. Мијаило Ненадовић, земљоделац, стар 28 г., жена Смиљана 22 г., се-
стра Наста 16 г., Милица 12 г. – Имање: кућа, 2 зграде са окућницом 
од 1 плуга и 30 дрва шљива, 6 њива 5 плугова, 4 ливаде 5 1/2 коса и 1 
забран од 1/4 плуга – свега 102 дук.цес. – Месечни приход од привреде 
6 т. – П о имању спада у II класу, по приходу у II класу.

51.  Паун Јоксић, земљоделац, стар 37 г., жена Миленија 30 г., син Милан 9 
г., брат Ћиро 23 г., сестра Стана 20 г., синовац Антоније 18 г., Вићентије 
14 г., сна Марта 21 г. – Имање: кућа, 7 зграда са окућницом од 2 плуга и 
200 дрва шљива, 4 њиве 5 1/2 плугова, 6 ливада 11 1/2 коса и 1 виноград 
од 3 мотике – свега 123 дук. цес. – Месечни приход од привреде 24 т. 
– По имању спада у II класу, по приходу у V класу.

52. Сретен Јоксић, кмет, стар 27 г., жена Ката 26 г., син Павле 6 г., Дамњан 
2 г., кћи Сара 9 г., Марица 7 г., мати Станојка 50 г., брат Милош 26 
г., Милосав 24 г., синовац Мијаило 4 г., Светозар 2 г., сна Живана 24 
г., Госпава 20 г. – Имање: кућа, 7 зграда са окућницом од 6 плугова 
и 100 дрва шљива, 3 њиве 2 плуга, 11 ливада 16 1/2 коса, воћњак и 
2 винограда од 4 мотике – свега 216 дук. цес. – Месечни приход од 
привреде 35 т. – По имању спада у III класу, по приходу у VI класу. 

53. Ђоко Петровић, земљоделац, стар 36 г., жена Миленија 35 г., син Јован 
20 г., Мијаило 9 г., Коста 7 г., Славко 4 г., кћи Јека 1 г., брат Живан 32 
г., Милован 26 г., синовац 4 г., Спасоје 2 г., Сава 2 г., синовица Јованка 
5 г., сна Јана 30 г., Мара 27 г. – Имање: кућа, 5 зграда са окућницом 
од 3 плуга и 200 дрва шљива, 5 њива 8 1/2 плугова, 10 ливада 17 1/2 
коса, 2 забрана 3 плуга и 1 виноград од 4 мотике – свега 269 дук. цес. 
– Месечни приход од привреде 25 т. – По имању спада у IV класу, по 
приходу у V класу.

54. Урош Ђорђевић, земљоделац, стар 43 г., жена Пауна 40 г., син Антоније 
11 г., Богоје 9 г., Јефрем 6 г., Милош 3 г., Милић 1 г., кћи Јелена 10 г., 
синовац Милован 16 г., Лазо 15 г. – Имање: кућа, 5 зграда са окућницом 
од 2 плуга и 100 дрва шљива, 9 њива 6 1/2 плугова, 9 ливада 14 1/2 коса 
и 1 виноград од 2 мотике – свега 108 дук. цес. – Месечни приход од 
привреде 14 т. – По имању спада у II класу, по приходу у IV класу.
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55. Вучић Антонијевић, земљоделац, стар 36 г., жена Станојка 29 г., син 
Новак 6 г., кћи Миленија 8 г., Љубица 7 г., Спасенија 1 г., брат Обрад 
46 г., синовац Стеван 26 г., Благоје 24 г., Вуица 4 г., синовица Радојка 
13 г., Вукана 8 г., Спасенија 1 г., сна Стана 48 г., Наста 42 г., Станица 24 
г. – Имање: кућа, 6 зграда са окућницом од 1 плуга и 150 дрва шљива, 
2 њиве 11 плугова, 7 ливада 10 коса и 1 виноград од 3 мотике – свега 
156 дук. цес. – Месечни приход од привреде 35 т. – По имању спада у 
III класу, по приходу у VI класу.

56. Тома Милошевић, земљоделац, стар 66 г., син Милан 36 г., Петар 60 
г., унук Благоје 13 г., Јефрем 7 г., Милош 4 г., унука Љубица 4 г., Косана 
3 г., Круна 3 г., сна Сара 28 г., Станица 25 г. – Имање: кућа, 7 зграда са 
окућницом од 1 плуга и 30 дрва шљива, 6 њива 3 плуга, 12 ливада 11 
коса, 2 воћњака 50 дрва шљива и 1 виноград од 2 мотике, свега 114 
дук. цес. – Месечни приход од привреде 20 т. – По имању спада у II 
класу, по приходу у V класу.

Промене броја становника Доње Врбаве
у XX и на почетку XXI века 

Година

1910.

1916.

1921.

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

  Број становника

   959

   841

   898

 1179

 1147

 1004

   867

   785

   754

   654

   505, домаћинстава 164
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ПРИЛОГ 2

Упитник о надимцима (аутор Ђурђина Антонић)

Основни подаци о казивачу/испитанику:
  1. Име 
  2. Презиме
  3. Име оца
  4. Крсна слава
  5. Девојачко презиме (за удате испитанице)
  6. Презиме мајке (за мушке испитанике)
  7. Датум рођења
  8. Место рођења
  9. Када се доселио/ла у Доњу Врбаву?

(уколико није рођен/а у Доњој Врбави)
10. Зашто се доселио/ла у Доњу Врбаву?

а) удаја/ женидба
б) ради запослења
в) наследио/ла имање
г) да брине о оцу/мајци (неком члану родбине)
д) други разлог (уписати)

11. Коју школу је завршио/ла?
а) основну школу
б) средњу школу (уписати коју)
в) вишу школу (уписати коју)
г) факултет (уписати који)
д) магистратура
ђ) докторат

12. Шта је по занимању?
а) земљорадник
б) занатлија (уписати који занат)
в) трговац
г) службеник
д) нешто друго (уписати)
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13. Брачни статус?
а) неудата/неожењен
б) удата/ожењен
в) ванбрачна заједница
г) разведен/а
д) удовац/ца

14. Има ли деце и колико? (син, ћерка)
15. Колико има чланова у домаћинству?

(навести сроднике са којима живи,
нпр. баба, деда, сестра, брат, ујак итд.)

 

Питања о надимку: 

1. Како гласи лични надимак? 
* Уколико испитаник/ казивач има и лични и породични надимак,
питати за оба и уписати одговоре – то важи за сва наредна питања

2. Како гласи породичан надимак?

3. Ко је дао надимак?
(питати испитаника/ казивача да ли може да се сети ко је дао надимак,
односно да ли неко у фамилији зна како је добио надимак)

4. Како је добио/ла надимак?
(питати да ли је надимак добијен по некој физичкој карактеристици,
послу који обавља, некој особини коју поседује или месту одакле долази)

5. Када је добио/ла надимак?
(питати да ли је надимак добијен још у детињству, у младости,
у зрелом добу ако је лични надимак у питању.
Уколико је породични, питати ко је добио надимак, у ком крају)

6. Да ли постоји нека прича како је добијен надимак?
(питати да ли се сећа, да ли у фамилији кружи прича како је
добијен надимак, да ли је претходио неки занимљив догађај)

7. Када се користи надимак?
(питати да ли се особа користи надимком или је тако само други зову,
ко му се обраћа надимком, да ли само укућани или је у селу познат по
надимку, да ли се приликом представљања на пуно име додаје и надимак,
да ли се чешће користи од службеног имена)
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  8. Ко је у породици први добио надимак?
(питати да ли се надимак преноси са генерације на генерацију,
ко у породици наслеђује надимак, да ли сви чланови породице
носе исти надимак или само одређени чланови)

  9. Да ли је надимак погрдан или је дат од милоште?
(питати да ли се особи свиђа надимак, да ли га радо користи
или избегава да га употребљава, не прија јој када је зову по надимку)

10. Да ли знате или сте само чули да је некад неком
надимак дат као име које ће га штитити?
(нпр. ако је дете слабог здравља па му се онда тепа име које му
касније остане или нешто слично)

11. Да ли су вашем селу у време ратова особе које су се бавиле
идеалним стварима давале саме себи надимке или су им их
други надевали, тзв. „ратни надимци”?
(јесу ли они касније остајали, били трајног карактера,
или се више нису користили, да ли су се преносили на остале
чланове породице или илегалне групе и сл.)

12. Шта за вас значи надимак? 

13. Примедбе истраживача
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  1. БАЈОВАЦ 
  2. БАКСО
  3. БАРДАК
  4. БАЏОВАЦ
  5. БЕЉА – БЕЉОВ
  6. БЕЉОJКА
  7. БЕКОВАЦ
  8. БРОЋОВАЦ
  9. БУЂОВАЦ
10. БУКАЧА
11. БУЉОВЦИ
12. БУНЏОЛА
13. ВЕПАР
14. ВРАНАЦ
15. ВУНА
16. ГАВРАН
17. ГАЗДИЋИ
18. ГАРАНИ
19. ГАРАША
20. ГЕЛОВЦИ – ГЕЛОВКА
21. ГРЉАН – ГРЉАНИ
22. ГУЗИЦЕ
23. ГУЈА 
24. ГУСКА
25. ГУШТЕР
26. ДЕВЕРКЕ
27. ДИДИНЦИ
28. ДМИТРИШЋАНИ
29. ДУДЊИЛО

ПРИЛОГ 3

Списак породичних надимака: 

30. ЂАВО 
31. ЂАВО
32. ЂОШОВАЦ – ЂОШОВЦИ
33. ЕРЕ
34. ЖАБА – ЖАБЕ
35. ЖОКА 
36. ЖУЈКА
37. ЗВРКАНОВЦИ
38. ЗЕЉОВ
39. ЗЕЦ – ЗЕЧЕВИ
40. ЗУКОВЦИ
41. ЈАНАЋКО
42. ЈАРАЦ
43. ЈЕБУК
44. ЈЕВЕРИЦА
45. КАРАБАЈАЦ
46. КАРЛИН
47. КАЧАМАК
48. КВОЧКА – КВОЧКИНЦИ
49. КЕРИНА
50. КЛИКУША
51. КЛИНГЕР
52. КОБАЦ
53. КОЗА
54. КОЋКОВЦИ
55. КОЧАЊКА
56. КОЧИЈАШ
57. КРЕЈА
58. КРШЉАНИН
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59. КУКАВИЦА
60. КУРЈАК – КУРЈАЦИ
61. КУРЦУЛИЋИ
62. КУЧКА – КУЧКЕ
63. ЛЕКАН
64. ЛИСИЦЕ
65. МАГАРЕ
66. МАЉАЦ
67. МАЧАК
68. МЕЧКА
69. МИТАЧА
70. МРША – МРШИНЦИ
71. МУРАТИ
72. МУВА
73. ОВАН – ОВНОВИ
74. ПЕВАЦ
75. ПИШИ
76. ПИШТОЉИ
77. ПОЉАК – ПОЉАЦИ
78. ПОМРЧИНЕ
79. ПОП
80. ПОПАРАШИ
81. ПРАСЕ-ПРАСАД
82. РАЖУЉА
83. РАКЉА
84. РАШОВЦИ
85. РОГА
86. СВРАКА
87. СВРДЛИЋ
88. СКАКАЧА
89. СОВЕЉАГЕ
90. СОЛУНДАРИ
91. СОЋИНЦИ
92. СРКАЛИЦА
93. СУРУЏИЈЕ

94. ТАЛАСАН – ТАЛАСОВЦИ
95. ТАРАК – ТАРКОВИ
96. ТИРАЛА
97. ТРЦАК
98. ТУПАРЕ
99. ТУРЧИН– ТУРЦИ
100.  ТУЧАК – ТУЧКОВИ, ТУЧЦИ
101. ЋЕЛОВАЦ
102. ЋЕНДОВАЦ
103. ЋОП (ЋОПО)
104. ЋУКО – ЋУКАВЦИ
105. ЋУРАН
106. ЋУРКА
107. ФРИШКО
108. ЦАР
109. ЦВЕКЛЕ
110. ЦИЦОЊЕ – ЦИЦКО
111. ЦРВЕНКО
112. ЧАЂА – ЧАЂИНЦИ
113. ЧАРАПАНИ 
114. ЧАРЛАК
115. ЧВОРАК – ЧВОРКОВИ
116. ЧЕКИЋ
117. ЧЕРКЕЗИ
118. ЧОРБА
119. ЏУЏОВЦИ
120. ШАБАН
121. ШАРОЊА
122. ШВАБА – МАЛИ ШВАБА
123. ШИЉО
124. ШИШЦИ
125. ШЛОГ
126. ШМУДА
127. ШУЉАГА
128. ШУЋУРИ (ШУЋУРКЕ)
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  1. АРКАН
  2. БАТАЛИ
  3. БЕЛИ
  4. БЕНГИ
  5. БОЛОВАЦ
  6. БОЋА
  7. БРБЉО
  8. БУЛДОЖЕРАЦ
  9. ВЕРГО
10. ВЛАЈКО
11. ВРБАВАЦ
12. ВУЛЕ
13. ВУНА
14. ГОЛИЈАШ
15. ГУЛИВЕР
16. ДАНДОРЕП
17. ДАНЕ
18. ДРНДАР
19. ДУЈО
20. ЖИЖА
21. ЗУБАН
22. ЈЕБУК
23. ЈЕЛЕ
24. ЉУБОВАЦ
25. КАЧАМАК

ПРИЛОГ 4

 Списак личних надимака:

26. КИНИНАЦ
27. КРПАР
28. КУЛИН 
29. ЛАЦКО
30. ЛУЛЕ
31. ЛИЈА
32. МАЧАК
33. МИКИНАЦ
34. МИКУЛА
35. МИЛИЋЕВИЋ
36. МИНДА 
37. МИЊА
38. МИРИЋ
39. МИЋА
40. МИЋКО
41. НАГО
42. ПЕВАЦ
43. ПИЛЕ
44. ПО ПО КИЛА
45. ПРЕЛОВАЦ
46. ПУРИНКО
47. ПУЦО
48. РЕПАНКО
49. РОЂОС
50. РОНЕ

51. РОЋКО
52. РУНДО
53. РУС
54. СЕМЕЊАК
55. СОЈЛЕР
56. СРБИН
57. СТАЉИН
58. СТАНОВНИК 
59. СТРКИ
60. СУЉО
61. СУПОВАЦ
62. ТЕСЛА
63. ТЕШО
64. ТОЉА
65. УГЉЕША
66. УЧО
67. ЦОГОЉ
68. ЦРНИ
69. ЦУГО
70. ЧАРАПАН
71. ЦВЕТОВАЦ
72. ЧИЧА
73. ЧИЧИНАЦ
74. ЧОП
75. ШУНЧЕ

Десно: Народно градитељство у Доњој Врбави, јул 2011.
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ПОЈМОВНИК

АВАН – ступа, метална посуда у којој се туче и ситни нешто (нпр. со, шећер, 

кафа)

БАРДАК – 1. крчаг (врч), бео суд од мајолике (врста керамике) са шарама; 2. 

земљани суд са дршком и сиском, најчешће за ракију и вино

БАСТАШАН – особа којој сви послови иду од руке

БАШТИНА – врста феудалног поседа који се наслеђивао

БЕЈТУЛ – МАЛА – државна благајна 

БЕЉОЈКА – врста конопље

БОЖИЧЊАЧЕ – прасе које се пече на Бадњи дан (локализам)

БРОЋ – вишегодишња зељаста биљка усправног стабла и пршљенасто уређе-

них листова, у изреци – којешта, бесмислица

БУЉУК – много

ДЕФТЕР или ТЕФТЕР – катастарски порески попис које је водило Османско 

царство. Дефтери су садржали податке о селима, домаћинствима, или броју укућана. 

Све званичне књиге османске администрације и рачуноводства, сви записници и 

протоколи, као и сви појединачни акти који имају карактер неког пописа, списка 

или обрачуна.

ДУК. ЦЕС. – дуката цесарских

ЕВЕНК – сушени венци воћа и поврћа

ЗЕМЉОДЕЛАЦ – пољопривредник

ЗУКВА – назив за биљке које се употребљавају за плетење разних предмета

ЕДУТ – канал, бедемчић

ИСПЕНЏА – лични порез хришћана који су плаћали они који су били способни 

за рад; некада су га плаћали и муслимани који су обрађивали баштине хришћана

ЈУВА – такса за чување и издржавање изгубљене стоке

КАЧКУН – одбегли рајетин

КЛИН – већи или мањи комад дрвета, гвожђа заоштрен са једног краја, који се 

употребљава у разне сврхе (за вешање чега, при цепању и сл.)

Изр. Избацити клинове из главе – ослободити некога предрасуда

КОЧАЊКА – окруњени клип кукуруза

ЛИВА – санџак, већа административна јединица којом је управљао санџак бег

ЛУКНО – мера за жито. Лукно је износило 8 кг, а 1 кг је 22 оке
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МАЛИ ГАИБ – приход који је припадао држави од оних за које се није знало 

да ли су живи или мртви

МАЛИ МЕФКУД – приход који припада држави од оних који су нестали и који 

се сматрају мртвима

МАСА – нерасподељена имовина 

МЕДРА – мера за течност, односно вино и мошт, а износила је од 12 до 44 оке 

(није имала исту вредност у свим крајевима)

НАКОНЧЕ – мушко дете које се додаје невести на коњу (или које она узме у 

наручје) кад стигне пред младожењину кућу. Млада га пољуби три пута. (српски 

свадбени обичај)

ПИНТОР – локализам за реч пинтер – бачвар, качар

ПОКЛАДЕ – гозбе свих чланова породице и пријатеља уочи великих послова. 

Последњи дан у белој недељи (последња недеља пред Ускршњи пост) зове се покла-

де. На тај дан се кроз село крећу маскиране поворке, увесељавајући сваку кућу у 

селу, а заузврат добијају храну, пиће или новац.

ПОЉАЧИНА – порез за чување поља

ПОЧИВШИ – покојни

ПРИМУЋУР – старешина једног џемата (катуна) Влаха; он је био други у вла-

шкој хијерархији 

РАЈЕТИН – турски муслимански поданик, припадник раје 

РАКЉА – одсечена рачваста грана, рачваст комад дрвета

РОГА – коза (локализам)

САНЏАК – административни-управна област Османског царства којом је 

управљао санџак-бег

СВРДЛИЋ – демунитив од сврдло

СВРДЛО – 1. спирална алатка за бушење бургија; 2. фиг. измишљотина, подва-

ла; изврдавање – Не пале твоји  сврдлови.

СОЛУНДАР (СУЛУНДАР) – лимена цев за одвод дима из пећи, чунак

СПАХИЈА – припадник елитних коњаничких јединица Османског царства. 

Спахије су имале имања која су им давали османски султани и полагали су права 

на приходе са тог имања, а заузврат су морали да служе у османској војсци.

СТАНОВНИК – камен темељац (локализам)

ТАЛИР – ковани новац

ТАРАК – справа за чешљање вуне

ТРЛА – стан или колиба је сезонски стан са најпотребнијим зградама за стоку 

и обично је он у атару сопственог села или општине. Лети су трле служиле за оставу 

пољопривредних справа и склоништа људи од кише, а зими се код трла чувала и хра-

нила стока. Имале су „котар” (ограђено место, са сточном храном (сеном, сламом, 

лисником)

ТУЧАК – кратко метално оруће са округлим крајем којим се нешто туче, туца 

у авану, ступи

ЋУК – птица; поред мале сове је најмања сова која се може наћи на подручју 

Србије.



146

УТРИНА – општинско сеоско земљише које је служило за испашу стоке

ФЕРМАН – уредба, декрет

ФИЛУРЏИЈАН – који плаћа филурију (дукат), уместо свих других пореза

ФРИШКО – свеже

ХАЈМАН – који нема сталног станишта, номад

ХАС – царска благајна, благајна која је припадала лично султану

ЧАЂА – гарава коза (локализам)

ЧИФТЛИК (ЧИФТЛУК) – део земљишта који је био у власништву муслимана 

или хришћана; обично је био у оквиру тимара, из којег се није могао издвојити

ЏИЗЈА – главарина, шеријатски порез који су плаћали хришћани на одрасле 

мушке главе

ШАШИНА (ШАША) – осушена кукурузна стабљика, кукурузовина

ШИРА – мошт, вино

ШУЋУРКА – празна тиквица, најчешће украсна

Детаљ из дворишта Владимира Миловића, август 2011.
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је. Осам година у истој школи обављао функцију директора школе.
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Филиозофског факултета, одсек историја. Током школовања два пута учество-
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