ПОСТАНАК СЕЛА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА

Не зна се ташнп када је селп насталп, али је извеснп да спада у старија
насеља Tимпшке крајине. У турским ппписним дпкументима из друге
пплпвине 15. века ппмиое се и тп кап два села, гпроа и дпоа Планиница.
Такп су у првпм пппису из 1454/55. гпдине уписани:
Селп: Дпое Планинице, са 9 пптпуних и једним удпвашким дпмаћинствпм,
кпје је свпм тимарнику (спахији) пбезбеђивалп гпдищои прихпд пд 714
ацпри,
И селп Гпрое Планинице, са 5 пптпуних и једним упдпвишким
дпмаћинствпм и једним непжеоеним, кпји су спахији давали прихпд пд
881 аспре.
Дпоа Планиница је тада била тимар (ппсед) Турсуна, „сина Девертхана“,
уз јпщ два села. Судећи пп релативнп малпј суми даваоа спахији, пвп селп
је билп сирпмащније пд Гпрое Планинице, кпја је са свега пет
дпмаћинстава давала знатнп већи прихпд свпм спахији Гјумјущу Хизиру
„сину наиба Ахмеда“.
Према пппису из 1466. гпдине Дпоа Планиница је имала 25 дпмаћинстава
и шетири непжеоена, припадала је истпм спахији и дпнпсила му прихпд пд
3.100 аспри. За пвих 11 гпдина између два ппписа селп се знатнп увећалп,
мпжда ппвраткпм раније избеглих ппрпдица, или пак дпсељеоем нпвих
станпвника услед настпјаоа спахије да на тај нашин увећа свпје прихпде.
Исте, 1466. гпдине , Гпроа Планиница је такпђе нарасла јер је тада имала
13 дпмаћинстава и двпјицу непжеоених, а дпвела је прихпд пд 1871
аспре.
На теритприји данащоег атара Планинице идентификпвана су јпщ два села
кпја су ппстпјала у 15. веку. Тп су села Нешещљај пд шијег имена је пстап
назив пптеса „Чещљаја“, и Папратна, за кпје се, према ппменутим турским
ппписима, зна да је билп у пвпм делу средопвекпвне пбласти Црна Река.
Име пвпг села пшувалп се дп недавнп у називу Папратска Река (данас
ппзната кап Краварнишка Река). Кап дпказ пвим тврдоама су већ ппменути

нађени пстаци насеља у Чещљају, кап и назив једнoг дела крај Пппратске
реке „Селищтанце“, кап ппмен старпг селищта.
У та тещка времана ппд турцима ппменута села су шестп страдала па је
оихпвп станпвнищтвп ппвременп напущтала свпја станищта. Тпкпм
времена села Нешещљај и Папратна сасвим су ппустела. Гпрое и Дпое
Планинице верпватнп је временпм насталп садаое селп спајаоем
оихпвиг станпвнищтва. Нп када се тп десилп није ппзнатп.
Нарпдна традиција, међутим, памти да је селп засељенп пкп средине 18.
века, и тп пд дпсељенишкпг станпвнищтва са Кпспва приликпм друге сепбе
Срба 1737. гпдине. Ошигледнп је да се пвде ради п ппнпвнпм засељеваоу
села нпвим станпвнищтвпм ппщтп је пд предхпдних житеља напущтенп,
верпватнп збпг тещких намета или зулума пд стране Турака. У тп време тп
се дещавалп и са другим црнпрешким насељима. Пп предаоу,
нпвпдпсељенп станпвнищтвп је раније живелп у пбласти севернп пд
Дурмитпра, где се и данас налази селп са именпм Планиница. Пре нп щтп
су дпщли пвамп ти су Планинишани бправили најпре у тпплишкпм пкругу,
пдакле су прещли у пкплину Нища. Један оихпв деп пстап је у пкплини
села Матејевца, а други је наставип према северу и населип данащоу
Планиницу кпд Зајешара. Изгледа да је оихпвп првп насеље билп на ппла
килпметра ниже пд места на кпме се сада налази, и ту су сада сепске
бащте. Тај пптес мещтани данас називају Старп селп. Станпвнищтвп је
касније ппмерилп свпје куће вище уз решицу, на стрменитији и неплпднији
терен, збпг тпга щтп ту има пијаће впде и да би били ближе кптлини званпј
Ливађе, где се налазе најплпдније оиве и ливаде.
У гпвпру старих Планинишана и дп данас су се сашувале ппједине црте
јужнпмправскпг гпвпра. Од тих црта најкарактеристишнији је заврщетак на
ЈА у раднпм глагплскпм придеву мущкпг рпда у јединини: ДОШАЈА
(дпщап), ге (где) и др.
Нема ппдатака п велишини села и брпју станпвника у тп време. Нп, свакакп
да је билп малп насеоа јер је 1784. гпдине, пп извещтају аустрискпг ухпде
Филипа Ксевера Ппкпрнпг, ималп свега 18 кућа и један турски хан кпји се
састпјап пд дрвенпг шердака и щтале.

Раније је насеље билп дпста скривенп, будући да је пкруженп виспким и
тещкп прпхпдним щумама, а путеви према суседним селима тек дпцније
прпкршени. Тп их је щтитилп пд турских пљашкащних шета кпје су тада
прплазиле, али не и пд сталне турске нахијске власти. Раније турске
спахије замениле су турске субаще па је такп и у Планиници има свпј кпнак
планинишки субаща.
За најстарије ппрпдице у Планиници, пп предаоу, сматрају се:
Булутићи, Гплубпвићи, Кнежевци, Матејевици, Милпјкпвци, Петрпвци,
Ппппвци (пву ппрпдицу пснпвап је ппп Живан Иванпв, дпсељен са Кпспва),
Синђилкпвци и Стпјанпвци. Од оих су настале ппсле мнпге друге
ппрпдице: пд Булутића Вукадинпвци, Матејћи, Давидоевци и Паунпвци пд
Гплубпвица, Калинићи, Миленкпвићи, Кристићи и деда Милпјинци, пд
Кнежеваца Милутинпвци, пг Синђилкпваца Симпнпвићи, пд Ппппвца
Милисљевци. Од Матејевца, Петрпваца и Стпјанпваца, бар према знаоу
мещтана, не ппстпји данас ни једна ппрпдица. Од нпвих дпсељеника и
зетпва са стране ппстале су пак ппрпдице: Анђелићи, Впјинпвићи,
Табанчарци, Чалакпвци, Катићи, Никсићи, Миленпвци, Огоенпвци,
Сереоарци. Они су углавнпм из пкплних села, кап щтп су Ленпвац,
Звездан, Бпљевац (селп) и др. Некада су у селу ппстпјале шетири ппрпдице
дпсељеника из Бугарске, пд кпјих су пстале данас самп две, а оихпви
псниваши су Ђергп и Тпща. Има и две ппрпдице Рпма. У перипду ппсле
другпг светсгпг рата дпселилп се јпщ некпликп ппрпдица: једна из Рујищта
(Драгутинпвићи), две из Оснића (Лазаревићи и Некщанпвићи) и три из
Татращнице кпд Калне (Маркпвићи, ЂпрЂевићи и Лазаревићи).
Име селу, пп једним пришама, дпщлп је према Планиници кпд Дурмитпра,
а пп другим према малпј щумавитпј планини са врхпвима Дел, Касаппвци,
Броакпвци и Рудина, у шијем је ппднпжју пбразпванп селп.

