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О ИМЕНИМА СТАНОВНИКА СЕЛА ЋУШКЕ КОД ПЕЋИ  

У СЕВЕРНОЈ МЕТОХИЈИ 

 
Сажетак: У раду се говори о ономастици села Ћушка код Пећи. Село је 

удаљено три километра источно од вароши. Грађа је забележена у разговору са 

најстаријим становницима села расејаним после 1999. године по Србији и Црној 

Гори. Пописана је и анализирана топонимија и антропонимија села. Рад предста-

вља допуну ономастичкој грађи, коју су и о овом и о суседним селима прикупили 

професор др Милета Букумирић и професор Данило Стијовић. Урађена је семанти-

чка и творбена анализа забележених ономастичких јединица. Као прилог прилаже-

мо Речник регистрованих онима. 

 

Кључне рерчи: топонимија, хидронимија, Ћушка, семантика, творба, 

класификација, речник топонима. 

 
Село Ћушка се налази три километра источно од Пећи. Подигнуто 

је на левој обали Бистрице по равничастом земљишту, на надморској 

висини од 480 метара. То је насеље разбијеног типа. И дели се на више 

махала које су добиле називе према родовима који у њима живе. При-

падало је до 1999. године месној заједници Требовић. Истој месној заје-

дници припадала су још и села: Плављане, Благаје, Накло, Пашино Село и 

Набрђе. Ћушка се граничи са: Требовићем, Благајама, Плављнима, Гора-

ждевцем и Лођом. 

Насеље је старо и на њему постоји једно старо српско гробље. 

Међутим, српско становништво је своје покојнике сахрањивало у околним 

селима: у Требовићу, Захаћу, Плављанима и Витомирици. Село нема ни 

цркву ни џамију. Има осмогодишњу школу са наставом на албанском је-

зику. Српска деца су похађала основну школу у суседном Требовићу а ги-

мназију и друге средње школе у Пећи. У селу никада није било ни за-

ветина ни литија. 

 Садашње становништво чине новији досељеници придошли из Цр-

не Горе крајем осамнаестог века и касније. У селу је до 1999. године жи-

вело седам српских кућа и шездесетак албанских породица. 
Сеоском атару припада 230 хектара обрадивих површина и нешто  

                                                 
1 jasovicgolub@gmail.com 
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мало утрина и лугова, расутих поред леве обале реке Бистрице. 

Електрификација села извршена је од 1965. до 1967. године. На 

градску водоводну мрежу је прикључено 1986, а фиксну телефонију село је 

добило 1988. Године (двадесетак прикључака). 

Кроз сеоски атар протиче река Пећка Бистрица, а од водених 

токова постоје  још три поточића који отичу, први, са изворишта од 

Живаљевића кућа, други, од Бинак Раминог кајнака, и трећи од Бојовића 

имања и Благајског пута и сви се уливају у Пећку Бистрицу. 

Кроз село пролази железничка пруга Косово Поље-Пећ и 

магистрални пут Пећ-Клина-Приштина који дели село на два неједнака 

дела. Село је са суседним селима повезано локалним макадамским 

путевима.   

У селу је до 1999. живело осам породица и једна старица. Сви 

становници села су пореклом из Црне Горе и сви досељени у различито 

време. 

У селу се говори севернометохијским говором косовско-ресавског 

дијалекта. Регистровани ономастички материјал акцентован је старим 

силазним акцентима: Ја бука, Ки лавице, Ка јнак Н ши ћа; На Ма рковиће, 

Сока к,  и новим дугоузлазним акцентом: Каме нче, Наш ка јнак, Ка јнак 

(Јашовић 1997, стр. 9-10 ). У говорима северне Метохије, и у топонимији 

села Ћушка чувају се и претоничне дужине: Д но в ка јнак, Код  о ко ве 

к ће, Преко пр ге , Ра ко ва ја сла, Рамн -ро ви и слично. 

У нашој грађи регистровано је седамдесет и четири топонима и 

двадесетак антропонима (презимена и лични надимци).2 

Сва презимена су настала од надимка или хипокористика у основи 

и наставка - ов-ић/-ев-ић: Бојовић, Јашовић, Живаљевић, Нилевић. 

Мушки и женски надимци су различитог начина образовања и 

различите мотивације. Неки су хипокористичког порекла: Дујо, Кико, 

Цапо, Бато, Беба, Паша, Ћока; други, проста онимизација апелатива: 

Професор, Јоксим, Бубулеја. У основи неких надимака је зооним: Цапо, 

Кети, нека телеснаособина: Рило, Помодрела и слично (Јашовић, 2010, стр. 

51). 

Топоними су по структури: просте речи, сложенице, двочлани и 

трочлани називи. Једночлани називи су онимизирани географски термини 

или апелативна лексика: Гропа, Јабука, Кајнак, Каменче, Килавице, 

Ледина, Луг, Роњишта, Сокак.  

Сложеницама се именују најчешће махале: Асанбећини, Бану-

шадемовићи, Бинакрамини, Дрвишадемовићи, Мамутбекини, Мусјајајићи, 

Рамнуришови, Црнобрегови. 

                                                 
2 Нема забележених породичних надимака у проучаваном селу. 
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АНТРОПОНИМИЈА3 
 

Бо јо вић, једна кућа. Доселили су се из Грнчара код Гусиња 

шездесетих година прошлог века на имање купљено од Павловића. 

Протерани су из села јула месеца 1999. године у Црну Гору. Једна 

породица данас живи у селу Сига код Даниловграда, а једна у 

Грнчару код Гусиња. Старина им је у Кучима и потичу од рода 

Нилевићи. Слава, свети Нико ла. Информатор, Бојовић Миодраг 

1957. 

Жива л`е вић, три куће. Доселили су се 1912. године из Велике 

код Плава у заселак Летину, у село Љевошу. У селу Ћушка код Пећи  

 

живели су до 1981. године. Те године одселили су се у село Деси-

мировац код Крагујевца. Данас у Десимировцу живи шест кућа Жи-

ваљевића. Слава, свети  о рђе Ал`е мпи е и  у рђевдан. Инфо-

рматори: Живаљевић Илија 1939,  Живаљевић Драган 1959. 

Ја шо вић, три куће. У селу живели до јула 1999. године када 

су их војници италијанског КФОР-а евакуисали из села до манастира 

Пећка патријаршија, а одатле даље камионом са преосталим Србима 

из села за Беране и Тиват. Сада две куће Јашовића живе у Тивту 

(насеље Думидран),  а по једна породица у Крагујевцу,  Баточини, 

Београду, Параћину, Великој Плани (Старо Село), Бару и у Косо-

вској Митровици. Старина им је у Шекулару код Андријевице. До-

селили су се после ослобођења од Турака у  аковицу, а после се 

преселили у Пашино Село, па одатле у Ћушку. Слава, свети Јо ван 

Крсти тел` и Се дми ју л`и (свети Јо ван л`е тњи). Информатор Јашовић 

Милан 1937. 

Ни ле вић, старо презиме породице Бојовић. 

Сто јковић, презиме једне старице која је до 1974. живела код 

Милојевића у селу Плављану. Родом је била из села Црни Врх код 

Пећи. Када су се Милојевићи одселили у Србију (око 1968. године), 

Катарина Ката Стојковић је остала да живи у Плављанима у поро- 
 

                                                 
3 Лична имена Срба и Рома који су говорили српским језиком записао је и објавио 

Данило Стијовић у Ономатолошким прилозима, Одељење за ономастику САНУ, 

књига ХIV, стр. 157-257; мушке и женске личне надимке објавио је Гoлуб Јашовић 

у књизи Лични надимци са Косова и Метохије, Косовска Митровица-Београд 2010, 

стр. 37-54. 
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дици Јована Јашовића. Када се Јован са породицом вратио у своје село, у 

своју новоизграђену кућу, са њима је дошла и Катарина и ту живела до 

своје смрти. Погинула је у саобраћајној несрећи 1978. године. Информатор 

Јашовић Видоје 1963.4   

 

МУШКИ НАДИМЦИ 

 

Ба то (Војо, тако га је звала старија сестра а онда и сви остали)5 

Ду јо (Зоран, био је као дете несташан, а надимак је добио по 

Душану Димићу из Ромуна) 

 

Ке ти (Предраг, волео да се мази као кученце које се звало Кети) 

Ки ко (Слободан, имао је говорну ману) 

Јо ксим (Дражен, према лику из једне телевизијске серије) 

Ри ло (Видоје, зато што има мало истурену риличну кост) 

Про фесор (Голуб) 

Ца по (Борислав) 

 

ЖЕНСКИ НАДИМЦИ 

 

Бе ба (Вукица, тако су је назвали брат и сестра зато што је била 

најмлађа) 

Б убул`е ја (Сафеата, надимак је добила по познатом лику из једне 

ТВ серије) 

Ми ра (Петкана, љутила се ако би је неко назвао њеним крштеним 

именом)6 

Па ша (Милосава, била је веома храбра и поносита. Најспособнија 

жена у читавом крају и учесник у Другом светском рату) 

Помодре ла (Славица, као дете, толико се наљути за сваку ситницу 

да просто поплави) 

           Ћо ка (Симонида) 

 

                                                 
4 Данило Стијовић помиње породицу Шошкић међу становницима села Ћушка. 

Међутим, потписник ових редова поуздано зна да се кућа Вукајла Шошкића и 

његове породице досељене из Љумбареде код Дечана 1960. године налазила у 

атару суседног села Плављана. Шошкићи су старином били из Улотине код Берана 

и славили су Никољдан (Стијовић, 1998, стр. 233). 
5 Мушка и женска лична имена и мушке и женске хипокористике забележио је и 

објавио Данило Стијовић (Стијовић, 1998, стр. 233-234). 
6 Ономе ко би је назвао њеним крштеним именом Петкана узвраћала је клетвом - 

Пе чила те стре ла за  срце. 
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ТОПОНИМИЈА 

 
Асанбе ћини, део села у ком је живео један од најстаријих 

албанских родова из племена Гаши. 

Банушаде мовићи, део села, на међи према Плављану у којем су 

живеле Берише и још неке друге ромске породице. 

Безва дница, њиве. 

Би до вићи, назив једне ромске махале, назване по истоименом роду. 

Бинакра ми ни, део села у којем су се налазиле куће и имања рода 

Кељменди. 

Би стрица, потес око тока реке Пећке Бистрице која читавим својим 

током кроз село Ћушку често меандрира. Будући да нема  

 

регулисан ток, бистрица често у пролеће односи плодно земљиште 

истовремено наносећи шљунак и песак који власници приобалног 

земљишта користе и експлоатацијом песка стичу додатне приходе. 

Блага ски пу т, сеоски пут од Ћушке, поред школе и стражаре, за 

Благаје и Требовић. 

Божа нића гро бл`е, старо српско гробље, мала утрина поред сокака, 

на којој је било неких крстова и каменова. Албанци ово место зову Vorret të 

shkijeve. 

Бо јића ба кча, в. Никол`ина башта. 

Бута јићи, део села у којем живе Египћани из рода Бутаја. 

Вокша нови, део села у ком живи десет кућа породице Љуши 

досељене из села Вокша више Дечана.  

Гора шка ја сла, устава на Бистрици код Вукановића кућа.  

Гро па, долина поред железничке пруге. Настала је ископавањем 

земље употребљене за подизање пружног насипа. 

ДечаΔнци, део села, поред саме леве обале, у којем је живело 

десетак албанских кућа, новијих досељеника из Дечана. 

Ди но в каΔјнак, в. Кајнак 

Дрвишаде мовићи, њиве и куће, потес у центру села. 

За ро вића лу гови, лугови Букумирића на десној обали Бистрице. 

Ја бука, њива на чијој међи је била некада јабука ки се л`ка. 

КаΔјнак Ну ши ћа, извор од којег отиче поточић према суседном 

селу Плављану и земљиште око њега обрасло јововом шумом; Ди но в 

каΔјнак, барљиво земљиште и луг у близини Бинаковића кућа. 

КамеΔнче, њива у близини Живаљевића и Асанбећиних; На ше ~, 

њива у потесу Каменче. 

Ки лавице, равничасти потез на којем има и њива и ливада, на међи 
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села Ћушка и Плављане. 

Код Вокша наца, в. Вокшанови. 

Код деча нскија ку ћа,  в. Дечанци.    

Код  о ко ве ку ће, простор око куће и окућнице  ока Живаљевића 

на ком се налази и један извор. 

Код Ја буке, в. Јабука. 

Код Ја шо вића, потес у ценру селу на ком су биле куће и део имања 

Јашовића. 

Код магистра л`е , потес поред магистралног пута Пећ-

Приштина. 

Код мини строве ку л`е , потес на којем су засађени воћњаци 

Пољопривредног комбината Пећ. 

Код стража ре, плац и железничка кућа у којој је становала 

породица Шабан Деме Хазирија. 

Код Ће ковића, в. Ћековиће. 

Код шећера не, део села у близини некадашње фабрике 

шећера. 

Ко шко л`е, потес око сеоске осмогодишње школе ,,Реџеп 

Гаши“ у којој је настава извођена само на албанском језику. 

Ко јића имаΔње, део земљиша које је припадало 

Пољопривредно индустријском комбинау Пећ. 

Л`еди на, најпространија сеоска утрина на којој су одржавана 

сеоска саборовања. На том месту је некада било једно дечије 

игралиште за мали фудбал и кошарку. 

Л`еша нски пу т, в. Стари пут. 

Лу г, врбова и јовова шума поред Пећке Бистрице. 

Л`у шевићи, в. Вокшанови. 

Мамутбе кини, део села у којем су живели албански дошљаци 

из Ругове, из рода Кељменди. 

Мусја ји ће, део села у гојем су живели Албанци из племена 

Гаши, досељени пре 150 година из северне Албаније. 

Мусја ји ћа ба кча, повртњаци Асанбећиних. 

Мусја ји ћа гро бл`е, албанско муслиманско гробље у делу села 

у ком су живели Живаљевићи и Асанбећини. 

На Блага в.  
На Ма рковиће, пешачки пут за Требовић преко пољопри-вредног 

добра ,,Марковиће“. 

На Пла вљане пу т, један од сеоских пуева који су преко села 

Плављана водили даље за Клину и Гораждевац. 
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На Цири ковиће, један од сеоских путева према Благајама и 

Требовићу. 

Наш ка јнак, извор и поточић који је имао део тока кроз 

Живаљевића имање. 

На ше каме нче, в. каменче. 

Нико л`ина ба шта, кућа и имање које је некада припадало Николи 

Бојићу. 

Пе цко по л`е, потес западно од села. 

Пла вл`анска ја сла, в. Горашка јасла. 

Преко пр ге , њиве и ливаде између железничке пруге и 

Шећеранског пута. 

Ра ко ва ја сла, в. Горашка јасла. 

Рамнури шови, в Рамнурови. 

Рамн ро ви, ромско насеље између пруге и старог Шећеранског 

пута. 

Рони шта, ливаде и њиве поред реке Бистрице. 

Роњи шта, в. Роништа. 

Сел`имба рло вићи, један од потеса у Пецком пол`у. 

Сма јлова водени ца, стара воденица на почетку плављанског атара, 

на ком се налазила воденица поточара у којој су млели жито становници 

Плављана и Ћушке.  

Сока к, једна од сеоских утрина и сеоски колски пут који је од 

сеоске школе водио до Светог Василија и Пећи. 

Ста ри пу т, в. Шећеранска џада.   

Су во по л`е, потес између железничке пруге Косово Поље-Пећ и 

старог локалног пута Пећ-Петрич. 

то ограђено сувим каменим зидом, 

дивљом лозом и живицом. У његовом центру налазе се два гроба озидана 

каменом које су православци сматрали местом на ком је сахрањена рука 

Светог Василија. Та рука је светитељу отпала, према казивањима мештана 

села Ћушка, у тренуку када је посветивши се узлетео на небеса. 

Ће ковиће, део села у којем је живела једна од најбројнијих 

породица од рода Чеку, досељена из Рзнића. 

Ће ковића гро бл`е, налазило се поред аутобуског стајалишта и пута 

који води према Требовићу. 

Че ковићи, в. Ћековићи. 

У Бина ково, њиве и ливаде. 

У гора шко, земљиште на десној обали Бистрице које катастарски 

припада Гораждевцу. 

У  дно има ња, њиве које су најудаљеније од Живаљевића кућа. 

У Енве рово, њива. 
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Уксала ови, део села у којем су живели Мађупи, Египћани. 

Цига нско гро бл`е, више старог Божанића гробља налазило се 

ромско гробље. 

Црнобре гови, део потеса Суво Поље у којем живе Гашани 

досељени из села Црни Брег код Дечана. 

Шећера нски пу т, в. Шећеранска џада. 

Шећера нска џа да, стари макадамски локални пут Пећ-Клина. 
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Golub M. Jašović 

Summary  

 

 Paper deals with onomastic recorded in village Ćuska near Peć. The 

village is located on the 3rd kilometer from Peć. Materials for the study were 

collected during conversation with residents who were displaced after the war in 

1999. Toponyms and antroponyms are recorded. This paper is supplement to 

onomastic research conducted by  PhD Mileta Bukumirić and PhD Danilo 

Stijović. Semantic and formative analysis of the recorded onomastic units have 

been conducted. Dictionary of registered onyms is added in the end.  

Keywords: Toponymy, hydronymy, Ćuska, semantics, formation, 

classification, toponym dictionary. 

 


