
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                    Братства-Вујовић 
 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

293 

ББРРААТТССТТВВОО  ВВУУЈЈООВВИИЋЋ  
 

сторичар Никола Лакета, сарадник „Виртуелне Херцеговине“, за 
Вујовиће каже да су стара, једна од најстаријих и најбројнијих 
породица у Херцеговини. По њему, воде порекло од неког Вуја 

који је још у XV веку прешао са Грахова у Херцеговину. 
 

"Вујовићи, од Билеће, са владиком Саватијем. Славе Арханђелов дан 
1". 
 
Ноте од соли државе Новске наводе Вујовиће почев од 1751. године. 
Домаћинство Ђура Вујовића тада броји дванаест душа. Године 1763. 
наводе се Марко чије домаћинство броји осам и Мијат чије 
домаћинство броји три душе. Године 1771. Марково домаћинство 
увећало се за једног члана а тај број је задржан и следеће, 1772. 
године. Исте те године срећемо се са Савом чије домаћинство броји 
тринаест чланова и раније помињаним Мијатом чије домаћинство је 
знатно увећано у односу на прво појављивање и броји осам душа. У 
документу за 1788. годину наводе се Марко, Косто, Ристо, Јован, Мијат 

                                                        
1 поп Саво Накићеновић, Наведено дело 
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и Јово чија домаћинства броје 32 душе. Године 1792. поред њих 
појављује се и Лесо чије домаћинство броји пет душа. Ноте од соли 
државе Новске за 1799. годину наводе: Јока са домаћинством од три 
душе, Риста са домаћинством од четири душе, Коста са домаћинством 
од девет душа, Јова са домаћинством од две душе, Леса са 
домаћинством од седам душа, Глига са домаћинством од шест душа и 
Мијата са домаћинством од седам душа. Зна се да су Марко, Костадин 
и Ристо синови Ђура Вујовића. У Архиву Херцег Новог сачуван је 
документ из којег се види да њих тројица продају један млин Јосипу и 
Петру Дабиновићу из Доброте за 30,5 цекина. Браћа Лесо и Глиго се 
помињу у једном документу из којег се види да продају земљу браћи 
Брајовић и то Николи, Симу и Саву2.  
 
Један сачувани документ3 датиран 20. маја 1820. а потписан од стране 
пароха Георгија Поповића наводи да се, у периоду од 1819. године до 
20.маја 1820. године Нику Вујовићу из Мојдежа родила ћерка Стане.  
 
Чланови овог братства истичу се својим брижним односом према 
светињама. У документима се наводе Нико који 1900. године поклања 
једну икону цркви Светог Вазнесења Христова - Свети Спас, Симо који 
истој цркви поклања сребрни тас вредан 200 кр. Стеван и Вукосава 
удата Корвин наводе се као добротвори мојдешких цркава. Тутори 
цркве Светог Вазнесења Христова - Свети Спас из овог братства били 
су Перо и Јован. Први у периоду 1898 – 1900. године а помиње се и у 
сачуваном записнику са састанка тутора датираном 18.4.1897. године. 
Јован је био тутор у периоду 1904 – 1909. године. Он се помиње у 
сачуваном записнику са састанка тутора датираном 15.1.1906. године. 
Дужи низ година бригу о мојдешким црквама а посебно о парохијалној 
цркви Светог Вазнесења Христова - Свети Спас водио је Симо 
(31.8.1917 - 2001) Јованов који је био и почасни члан црквеног одбора 
за обнову цркве Рождества Пресветије Бого Матере - Мале Госпојине - 
Госпођинице. Након његове смрти овим узвишеним послом бави се 
његов братанац Ђорђе-Ђоко Душанов. 
 
Родослов4 братства Вујовић из Мојдежа изградила су три огранка.  

                                                        
2 Марија Црнић-Пејовић, Наведено дело 
3 Горан Ж. Комар, Херцегновски ћирилични пописи 1750-1826, Херцег Нови 2011, 230 
4 Велику захвалност за помоћ у изради родослова братства Вујовић дугујем, пре свих, 
Драгану Младеновом, Стојадину-Стоју Младеновом, Симу Николином и Владимиру-Владу 
Гојковом. 
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Први, онај чији је родоначелник Саво, гради девет колена и чини га 97 
чланова. У овом огранку најчешће обнављана мушка имена су Јоко, 
Андрија и Петар. Најчешће обнављана женска имена овог огранка су 
Анђе и Даница. Брак са највећим бројем потомака је брак између 
Петра (1866-1928) Јосиповог и Анете рођене Мандић. Њихова деца су 
Маре (1893), Елена (1895), Ђуро (1897), Даница (1899), Вукосава-Љубе 
(1900), Шпиро (1903), Гојко (1904), Јованка (1907), Младен (1909), 
Петрица (1911), Даница5 (1914), Средо (1915), Цмиља (1916) и Душан 
(1920). 
 
Други огранак, онај чији су родоначелници браћа Глиго и Лесо, гради 
седам колена и чини га 48 чланова. У овом огранку најчешће 
обнављана мушка имена су Јован и Симо. Најчешће обнављано женско 
име је Љубица. Брак са највећим бројем потомака је брак између 
Јована (1881-1964) Симеоновог-Симовог и Маре рођене Којевић. 
Њихова су деца Љубе (1908), Славјанка (1909), Олга (1910), Глиго 
(1912), Милева (1913), Петрица (1916), Симо (1917), Чедомила (1919), 
Никола (1921), Нада (1922), Душан (1923), Вјера (1927), Никола6 
(1929) и Ђорђе (1932-19.8.1932). 
 
Трећи огранак, онај чији је родоначелник Марко, гради шест колена и 
чине га 24 члана. У овом огранку најчешће обнављана мушка имена су 
Марко и Лазар. Брак са највећим бројем потомака је брак између Илије 
Марковог и Анете рођене Косић. 
 
Вујовићи се женидбама ородише са Зипанчићима, Мркаићима, 
Брајовићима, Миловићима, Кулиновићима, Трипковићима и 
Шабовићима а удајама са Поробићима, Будечима, Зорићима, 
Кецовићима, Поповићима, Велашима, Влаовићима, Брајовићима и 
Виловима из Мојдежа. 
 
Вујовићи из Мојдежа славе Аранђелов дан.  
 
 
 
 
 
                                                        
5 Поновљено име 
6 Поновљено име 
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Огранак САВА ВУЈОВИЋА 
 

1САВО (? - ?)  
Поуздано се зна да је био жив 1757. године, у време када је провидур 
Херцег Новог био Ђан Батиста. У архиву Херцег Новог чува се 
документ датиран 29. децембра 1757. године (по талијанском). 
Документ7 говори о спору који је вођен између Сава Вујовића и Крста 
Радунчића. Документа мени доступна, не садрже податке о његовој 
судбини а члановима братства које сам контактирао непознати су 
подаци из његовог живота. Зна се да је његов син Мијат. 
 
2(1/1-2)МИЈАТ (? - ?) Савов  
Био је један од власника млина "Ловац". Овај млин беше заједнички 
млин породица Вујовић и Косић. Био је ожењен Саветом рођеном 
Поробић из Мојдежа. Њихова деца су ћерка Митра (1779) и син Јоко. 
 
3(2/1-3)МИТРА (1779 - 28.3.1839) Мијатова  
Била је удата за Тодора Влаовића из Мојдежа. Њихова ћерка је Стане 
(1800 - 17.12.1877). 
 
4(2/2-3)ЈОКО (? - ?) Мијатов  
Био је ожењен Маријом рођеном Мандић. Њихова деца су Лука (1817), 
Јосип (1829), Андрија (1831), Михаил-Мијо, Ана (1833), Стане (1835), 
Анђе и Маре. 
 

5(4/1-4)ЛУКА (17.10.1817 - 10.3.1899) Јоков  
Тежак. Био је ожењен Анђом рођеном Радмиловић. Њихова деца су 
ћерке Анета-Ана (1853), Софија-Соке (1855), Милица (1858) и Стане 
(1859). 
 

6(4/2-4)ЈОСИП (8.10.1829 - 2.11.1910) Јоков  
Земљорадник и поморац. Био је ожењен Милицом  (11.11.1832-
6.10.1908) рођеном Зипанчић, ћерком Јована-Јока и Анђе рођене 
Кулиновић. Брак је склопљен 30.8.1858. године. Њихова деца су 
Јелена-Елена (1859), Ђурђа (1865), Петар (1866), Лазар-Лако (1868) и 
Марија-Маре (1871). 
 
                                                        
7 Горан Жарка Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta 
serbica), Херцег Нови 2009, 191 
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7(4/3-4)АНДРИЈА (18.11.1831 - 28.10.1911) Јоков  
Био је ожењен Јеленом-Еленом рођеном Познановић. Њихова деца су 
Саво (1868), Јоко (1869), Савета (1871), Тодор (1873), Анђе (1875) и 
Петар (1878). 
 

8(4/4-4)МИХАИЛ-МИЈО (? - ?) Јоков  
Био је ожењен Полом рођеном Реметић. Њихова деца су син Никола 
(1860) и ћерке Александра (1865), Љубе (1867) и Анђелика (1871).  
 

9(4/5-4)АНА (18.4.1833 - 8.9.1904) Јокова  
Била је удата за Марка (4.4.1827) Ђуровог Краљевића из Мојдежа. 
Њихова деца су синови Марко (22.4.1850), Новак (22.4.1852-
22.2.1894)8, Спиридон-Шпиро (23.11.1863-19.12.1937) и ћерка Милица9 
(22.7.1859-10.10.1940)  
 
10(4/6-4)СТАНЕ (1835 - 12.2.1907) Јокова  
Била је удата за Јова Поробића из Мојдежа. Њихова деца су Савета 
(22.9.1851-?), Крсто (30.7.1853-13.9.1922) и Марко (2.5.1859-2.3.1917).  
 

11(4/7-4)АНЂЕ (? - ?) Јокова  
Била је удата за Шпира Пиљуровића. Њихова ћерка је Анета10 (1857-
13.7.1895).  
 

12(4/8-4)МАРЕ (? - ?) Јокова 
Члановима братства које сам контактирао непозната је њена судбина 
па се претпоставља се да се упокојила врло млада.  
 

13(5/1-5)АНЕТА-АНА (15.2.1853 - 1947)     Лукина  
Била је удата за Петра-Пера Поробићa, сина Андра и Марије рођене 
Режић. Њихова деца су Мићо (1871), Крстина (1872), Илија (1874), 
Александра-Лесандра (1875-1959), Ристо (1876), Љубе (1877), Госпава 
(1877-25.10.1890), Аћим (1879), Шпиро (1884), Глиго (1885), Милка 
(24.6.1889)11 и Крстина (1892).  
 

 

 

                                                        
8 Био је ожењен Аном рођеном Радовић, ћерком Андрије и Мандић Марије. 
9 Била је удата за Петра Шпировог Поповића. 
10 Била је удата за Јована Илијиног Брајовића из Мојдежа.  
11 Била је удата за Тома Крстовог Режића. 
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14(5/2-5)СОФИЈА-СОКЕ (6.10.1855 - 15.2.1929) 
Лукина  
Била је удата за Крста Шпировог Будеча. Њихова деца 
су синови Васо (1860), Шпиро (1881), Јован (1886), 
Ристо (1889), и Видо (1895) и ћерке Анета-Нане12 
(1879), Госпава-Гоше (1892) и Станислава (1899). 
 
 

 

15(5/3-5)МИЛИЦА (18.12.1858 - 27.11.1919) Лукина  
Била је удата за Ђура Јоковог Зорића из Мојдежа. Њихова деца су 
Нене (1881), Јанко (1883), Анђелика (1885), Јован (1888), Лазар (1893) 
и Госпава (1897). 
 
16(5/4-5)СТАНЕ (18.1.1859 - ?) Лукина 
Члановима братства које сам контактирао непозната је њена судбина 
па се претпоставља се да се упокојила врло млада. 
 
17(6/1-5)ЈЕЛЕНА (22.9.1859 - 4.11.1931) Јосипова  
Била је удата за Георгија-Ђура Стевановог Поповића. Њихова деца су 
Лука (1882), Јованка (1884-21-11.1932), Митар (1885), Илија (1887), 
Никола (1889), Михаил (1890), Петко (1892), Савета (1893) и Цмиља 
(1896). 
 

18(6/2-5)ЂУРЂА (27.8.1865 - ?) Јосипова  
Члановима братства које сам контактирао непозната је њена судбина. 
Претпоставља се да се упокојила веома млада. 
 

19(6/3-5)ПЕТАР-ПЕРО (13.4.1866 - 31.3.1928) Јосипов  
Зидар. Био је ожењен Анђом (10.6.1875)  рођеном 
Мандић, ћерком Јова и Милице рођене Гојковић. Брак је 
склопљен 18.1.1892. године. Њихова деца су Маре 
(1893), Елена (1895), Ђуро (1897), Даница (1899),  
Вукосава-Љубе13 (1901), Шпиро (1903), Гојко (1904), 
Јованка (1907), Младен (1909), Петрица (1911), Даница14 
(1914), Средо (1915), Цмиља (1916) и Душан (1920). Био 

                                                        
12 Била је уата за Вида Митровог Режића 
13 Анаграф Мојдежа и Ратишевине 
14 Поновљено име 
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је члан Српске земљорадничке задруге основане 1912. године у 
Мојдежу. 
 

20(6/4-5)ЛАЗАР-ЛАКО (22.3.1868 - 1.3.1909) Јосипов 
Млинар. Био је ожењен Анетом15 (13.9.1866) рођеном 
Мркаић, ћерком Лазара и Васне рођене Милић из 
Мојдежа. Брак је склопљен 31.6.1902. године. Њихова 
ћерка је Милица (1906). 
 

 

 

 

21(6/5-5)МАРИЈА-МАРЕ (27.11.1871 - ?) Јосипова  
Била је удата за Ђура Симеоновог-Симовог Велаша из Мојдежа. Брак је 
склопљен 20.1.1890. године. Њихова деца су Митар (1.11.1890), Стане 
(28.9.1892), Сава (22.8.1894), Савета (24.9.1896-25.7.1952), Нене 
(15.9.1898-2.9.1975), Дамјан (12.11.1899-16.12.1900), Никола 
(17.2.1901), Стеван (29.10.1902-1.4.1907), Петко (17.10.1904), Максим 
(16.11.1906-20.10.1932), Гојко (1908), Љубе (5.11.1910) и Симо 
(14.12.1912). 
 

22(7/1-5)САВО16 (27.1.1868 - ?) Андријин  
Члановима братства које сам контактирао непозната је његова 
судбина. Документа мени доступна садрже само податак о датуму 
рођења. Претпоставља се да се упокојио веома млад. 
 

23(7/2-5)ЈОКО (1.9.1869 - 1950) Андријин  
Обућар. Извесно време држао је кафану у једном делу своје куће. 
Бавио се и прерадом коже. Члан Српске земљорадничке задруге 
основане 1912. године у Мојдежу. Био је ожењен Саветом рођеном 
Брајовић, ћерком Стевана и Нене (18.10.1879) рођене Вујовић. Брак је 
склопљен 14.5.1899. године. Њихова су деца Елена (1900), Даница 
(1902), Славомир (1904), Мирко (1905), Марија (1907), Петрица (1908), 
Андрија (1918) и Марко (1921). 
 

 

 

                                                        
15 Удовица. Пре брака са Лазаром била је удата за Глига-Гаја (1849-1888) Илијиног Будеча. 
16 „Владо речени Саво“ стоји у Анаграфу Мојдежа и Ратишевине 
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24(7/3-5)САВЕТА (8.4.1871 - ?) Андријина  
Члановима братства које сам контактирао непозната је њена судбина. 
Документа мени доступна садрже само податак о датуму рођења. 
Претпоставља се да се упокојила веома млада. 
 

25(7/4-5)ТОДОР (22.3.1873 - ?) Андријин  
Члановима братства које сам контактирао непозната је његова 
судбина. Документа мени доступна садрже само податак о датуму 
рођења. Претпоставља се да се упокојио веома млад. 
 
26(7/5-5)АНЂЕ (18.11.1875 - ?) Андријина  
Члановима братства које сам контактирао непозната је њена судбина. 
Документа мени доступна садрже само податак о датуму рођења. 
Претпоставља се да се упокојила веома млада. 
 

27(7/6-5)ПЕТАР (14.7.1878 - ?) Андријин  
Члановима братства које сам контактирао непозната је његова 
судбина. Документа мени доступна садрже само податак о датуму 
рођења. Претпоставља се да се упокојио веома млад. 
 

28(8/1-5)НИКОЛА (1.10.1860 - ?) Михаилов-Мијов  
Био је ожењен Софијом (16.10.1871) рођеном Ћоровић, швељом, 
удовицом, ћерком Ђура и Софије рођене Лазаревић. Брак је склопљен 
8.9.1901. године. Њихова деца су Мијат, Стеван, Крсто и Миле. 
 

29(8/2-5)АЛЕКСАНДРА (1.11.1859 - ?) Михаилова-Мијова  
Била је удата за Глига (18.7.1845-19.4.1925) Гавриловог Кецојевића, 
поморца и тутора цркве Светог Вазнесења Христова-Свети Спас из 
Мојдежа. 
 
30(8/3-5)ЉУБЕ (11.1.186717 - 1957) Михаилова-Мијова 
 
31(8/4-5)АНЂЕЛИКА (15.11.1871 - 20.11.1957) Михаилова-Мијова  
Била је удата за Јована (17.12.1865) Вукелића, железничара из 
Конавала сина Михаила и Вићенције рођене Прша. Брак је склопљен 
8.4.1901. године. 
 

 

                                                        
17 Анаграф Мојдежа и Ратишевине 
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32(19/1-6)МАРЕ (31.10.1893 - 19.4.1969) Петрова  
Била је удата за Вука (14.5.1882-3.5.1942) Јовановог 
Поробића из Мојдежа. Брак је склопљен 22.9.1919. 
године.  Њихова деца су Данило (25.7.1920-1991), 
Илинка (28.2.1922), Анка (1923), Нане (1925), Милан 
(1927) и Јован (3.1.1932-22.1.1981). 
 
 

 

33(19/2-6)ЕЛЕНА (29.3.1895 - 1991) Петрова  
Била је удата за Вида Мандића из Каменог код Херцег 
Новог. Њихова деца су ћерке Анђелка, Сенка и 
Љубица. 
 

 

 

 

 

34(19/3-6)ЂУРО (5.5.1897 - 1917) Петров  
Чланови братства које сам контактирао знају да је, као војник, погинуо 
у Вараждину. 
 

35(19/4-6)ДАНИЦА (28.2.1899 - 15.8.1900) Петрова  
Упокојила се као једногодишња девојчица. 
 

36(19/5-6)ВУКОСАВА-ЉУБЕ (17.1о.1900 - 1979) 
Петрова  
Удавала се два пута. Први Вукосавин муж био је 
Крсто Петијевић из Мокрина код Херцег Новог. 
Њихов син је Миливој. После развода Вукосава се 
удаје за Франка Корвина из Пољске. Из овог брака 
није било потомака. Живела је у Сан Франциску у 
којем се упокојила и у којем је и сахрањена. 

 

37(19/6-6)ШПИРО (19.1.1903 - 22.1.1903) Петров  
Упокојио се као беба стара три дана. 
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38(19/7-6)ГОЈКО (4.9.1904 - 1982) Петров-Перов  
Рођен у Мојдежу. Зидар и млинар. Професионални 
пчелар, ВКВ каменорезац и признати мајстор за израду 
кровних конструкција. Пронашао је систем за аутоматско 
заустављање рада млина. Бавио се и пољопривредом. 
Извесно време био је секретар Мјесног 
народноослободилачког одбора. У време Италијанске 
окупације Боке Которске био је затвореник логора на 

Превлаци. Био је председник режијског одбора за изградњу локалног 
пута Игало-Мојдеж, члан одбора за електрификацију села и пословођа 
радова који су обављани приликом ограђивања порте цркве Светог 
Вазнесења Христова - Свети Спас. Као признати мајстор учествовао је 
у изградњи гимназије на Цетињу (извесно време као руководилац 
градње) и изградњи већег броја кућа од камена у Будви, Милочеру и 
Паштровићима. Као зидар радио је у више грађевинских фирми из 
Херцег Новог и Бара. Мештани села Каменог памте га као мајстора 
који је обновио већи број кућа запаљених током Другог светског рата. 
Одликован је Медаљом заслуга за народ. Био је ожењен Босиљком 
(19.6.1921) рођеном Чепрнић са Жвиња, ћерком Илије и Јованке 
рођене Котлаш.  Брак је склопљен 23.2.1941. године. Њихова су деца 
Бранка (1942), Драгомир (1943), Владимир (1946) и Вујадин (1949). 
Сахрањен је у Мојдежу.  
 

39(19/8-6)ЈОВАНКА (15.1.1907 - 27.9.1982) Петрова-
Перова  
Била је удата за Божа (1902-1982) Јововог Лучића из 
Суторине. Брак је склопљен 10.11.1930. године. 
Њихова деца су синови Јово и Слободан. Јованкини 
синови и потомци живе у Скопљу и Канади. Живела је 
у Сарајеву где је и сахрањена. 
 

 

40(19/7-6)МЛАДЕН (9.1.1909 - 9.5.1993) Петров-Перов  
Рођен у Мојдежу. Дуги низ година, заједно са братом 
Гојком, водио је послове на породичном млину. Бавио 
се и зидарским пословима и пољопривредом. Знање  
стечено на завршеном санитетском курсу у време 
служења редовног војног рока зналачки примењује, 
радећи уз лекаре, током НОБ-а. У време Италијанске 
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окупације Боке Которске био је затвореник логора на Превлаци. Богато 
искуство наставља да примењује и након ослобођења пружајући 
мештанима мање медицинске услуге као што су давање инјекција, 
вађење зуба и превијање рана. Дужи низ година, а све до 
пензионисања, био је радник ЈКП „Водовод“ у којем је радио као 
надзорник система за наводњавање извора „Ловац“. Носилац је 
Медаље заслуга за народ. Био је ожењен Јелицом рођеном Лепетић из 
Мокрина, ћерком Николе и Уренке рођене Поробић. Брак је склопљен 
20.11.1946. године. Њихова деца су Петар (1947), Будимка (1948), 
Зденка (1950) и близанци Стојадин-Стојо  и Драган (1952). Сахрањен 
је у Мојдежу.  
 

41(19/8-6)ПЕТРИЦА (21.8.1911 - 10.7.1988) Петрова-
Перова  
Била је удата за Гојка Катурића из Рисна. Њихова 
деца су синови Тихомир, Миомир и Будимир и ћерке 
Милка и Биљана. 
 
 

 

 

42(19/9-6)ДАНИЦА (21.1.1914 - ?) Петрова-Перова  
Члановима братства које сам контактирао непозната је њена судбина. 
Документа мени доступна садрже само податак о датуму рођења. 
Претпоставља се да се упокојила веома млада. 
 

43(19/10-6)СРЕДО (11.3.1915 - 10.4.1915) Петров-Перов  
Упокојио се као беба. 
 

44(19/11-6)ЦМИЉА-СМИЉКА (1.6.1916 - 4.10.2003) 
Петрова-Перова  
Рођена у Мојдежу. Учесник НОБ-а. Ратни војни инвалид. 
Живела је у Сарајеву. Године 1995. избегла је из 
Сарајева у Мојдеж. Носилац је Ордена за заслуге за 
народ са сребрном звездом, Ордена Братства и 
јединства са сребрним венцем и Спомен плакете града 
Сарајева. Била је удата за Јусуфа Егановића из Шапца. 
Брак је разведен 1954. године. Сахрањена је у Мојдежу. 
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45(19/12-6)ДУШАН (31.8.1920 - 1.3.1921) Петров-Перов  
Упокојио се као једногодишњи дечак. 
 

46(20/1-6)МИЛИЦА (1906 - 1984) Лазарева-Лакова  
Била је удата за Марка Косића из Мокрина код 
Херцег Новог. Брак је склопљен 1922. године. Из 
овог брака је дванаесторо деце.  
 
 
 
 
 

47(23/1-6)ЕЛЕНА (11.8.1900 - 19.1.1982) Јокова  
Била је удата за Благоја Радојевића из Каменог код Херцег Новог. Брак 
је склопљен 31.8.1922. године.  
 

48(23/2-6)ДАНИЦА (2.9.1902 - ?) Јокова  
Друга жена Петра (10.10.1902) Спасојевог Рогановића, наредника. 
Њихов брак је склопљен 22.11.1942. године. 
 

49(23/3-6)СЛАВОМИР (27.1.1904 - ?) Јоков  
Члановима братства које сам контактирао познати су само фрагменти 
из његовог живота. Бавио се кожарством. Трговац. Иселио се у 
Аргентину 1927. фодине18. Није се женио. Зна се да је био жив 
педесетих година двадесетог века. 
 

50(23/4-6)МИРКО (25.10.1905 - 1995) Јоков  
Земљорадник. Био је ожењен Вјером (15.12.1925) рођеном Миловић из 
Мојдежа, ћерком Марка и Миле рођене Гојковић. Брак је склопљен 
3.2.1946. године. Њихова деца су Меланија (1946), Радомир-Раде 
(1948) и Жарко (1950). Сахрањен је у Мојдежу. 
 
51(23/5-6)МАРИЈА (14.2.1907 - 20.9.1911) Јокова  
Упокојила се као четворогодишња девојчица. 
 

                                                        
18 Гордан Стојовић, Попис исељеника са територије данашње Црне Горе у Јужној Америци, 
1932 година 
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52(23/6-6)ПЕТРИЦА (3.4.1908 - 8.4.1908) Јокова  
Упокојила се као беба. 
 

53(23/7-6)АНДРИЈА (18.4.1918 - 20.11.1987) Јоков  
Трговац. Учесник НОР-а. Италијани су га ухапсили и 
држали заробљеног у логору на острву Мамула. 
Директор трговачких предузећа „Орјен“ и 
„Мјешовито“. Био је ожењен Љубицом (18.4.1921-
26.7.1998) рођеном Дабовић из Баошића. Брак је 
склопљен 3.2.1946. године. Њихова деца су синови 
Јоко (1946) и Борис-Боћо (1947). 

 
54(23/8-6)МАРКО (6.5.1921 - 1981) Јоков  
Рођен у Мојдежу. Обућар. Био је ожењен Цмиљком 
(1927) Шпировом рођеном Лучић из Суторине код 
Херцег Новог. Брак је склопљен 9.3.1950. године. 
Њихова деца су ћерке Весна (1951) и Даница (1952). 
 

 

 

 

55(28/6-6)МИЈАТ (? - ?) Николин  
Није се женио. Живео је у Јоханесбургу-Јужноафричка Република. 
 

56(28/2-6)СТЕВАН (? - ?) Николин  
Био је ожењен енглеском држављанком чије име је непознато 
члановима братства које сам контактирао. Њихова деца су син Никола 
и ћерка Софија. Живео је у Јоханесбургу-Јужноафричка Република. 
 

57(28/3-6)КРСТО (? - ?) Николин  
Није се женио. Живео је у Јоханесбургу-Јужноафричка Република. 
 

58(28/4-6)МИЛЕ (? - ?) Николина  
Била је удата за извесног Илића чије име је непознато члановима 
братства које сам контактирао. Њихова ћерка је Загорка. Живела је у 
Херцег Новом. 
 

59(38/1-7)БРАНКА (8.3.1942-12.10.1942) Гојкова  
Упокојила се као беба. 
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60(38/2-7)ДРАГОМИР-ДАШО (01.11.1943 -) Гојков   
Рођен у Мојдежу. Основно и средње (гимназија) 
образовање стиче у родном селу и Херцег Новом. 
Учесник је више омладинских радних акција на којима је 
увек проглашен за ударника. Инжењер технологије. 
Читав радни век провео је у Радио телевизији Београд 
(РТС) као продуцент. Од одласка у пензију ради као 
продуцент популарне емисије „Спортска галаксија“. 

Ожењен је Радмилом19 (1955) рођеном Маричић из Селевца. Живи и 
ради у Београду. 
 

61(38/3-7)ВЛАДИМИР-ВЛАДО (20.9.1946 -) Гојков  
Рођен у Мојдежу. ВКВ собосликар. Занат је изучио код 
Сава Даниловића. Пензионисан а да при томе нема 
дана радног стажа у државној фирми. Био је власник 
приватне фирме која је изводила радове на великим 
објектима у општини Херцег Нови као што су Институт 
„Др Симо Милошевић“, вила „Галеб“ на Игалу и објекти 
у власништву ПКБ-а „Мјешовито“, „Центропром“, зграда 

општине Херцег Нови, зграда суда у Херцег Новом и друге. Изводио је 
радове и у општинама Тиват, Котор, Будва, Бар и Дубровник. Више од 
две године провео је у Сан Франциску и при томе, уз учење језика, 
изучио и радио као зубни техничар у „Medical Building“. Ожењен је 
Драгом20 (1958) рођеном Бакотић из Љубиња. Њихова деца су синови 
Гојко (1982), Горан (1987) и Драгомир (1992). Живи у Мојдежу. 
 

62(38/4-7)ВУЈАДИН (19.01.1949 - ) Гојков  
Рођен у Мојдежу. Режисер21. Ради у РТС-у. Члан је и 
један од оснивача невладине организације „Стручни 
спортски форум“22 из Београда. Ожењен је Асјом 
(26.1.1953) рођеном Омилић из Шибеника. Њихова 
деца су синови Дејан (1983) и Дарио (1987). Живи и 
ради у Београду. 
 

 

                                                        
19 Дипломирани туризмолог 
20 Пољопривредни техничар 
21 О Вујадиновој успешној каријери детаље можете видети у делу књиге „Спорт у селу“. 
22 Основано је 06.04.2004. године. Председник удружења је прослављени одбојкаш и тренер 
Лазар Гроздановић. 
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63(40/1-7)ПЕТАР (1947 - 1948) Младенов  
Упокојио се као једногодишње дете. Сахрањен је у Мојдежу. 
 

64(40/2-7)БУДИМКА (1948 - 1949) Младенова  
Упокојила се као једногодишње дете. Сахрањена је у Мојдежу. 
 

65(40/3-7)ЗДЕНКА (3.8.1950 -) Младенова  
Економски техничар. Пуних 28 година радила је у 
предузећу „Винопромет“ из Херцег Новог. Извесно 
време бавила се и прометом некретнина. Удата је за 
Милорада Матковића, поморског економисту из 
Мориња. Њихова деца су Валентина23 и Миља24. Живи 
у Игалу. 
 

 

66(40/4-7)СТОЈАДИН-СТОЈО (16.11.1952 -) Младенов  
Рођен у Мојдежу. Електричар. Основно образовање 
стекао је у Мојдежу а средње (електричарски занат) у 
„Електро сервису“ у Херцег Новом. По одслужењу 
војног рока запошљава се у бродоградилшту у Бијелој. 
Године 1975. одлази у Бенгази-Либија и тамо ради 
пуних пет година. Пословођа је електричара у 
Институту „Др Симо Милошевић“ у Игалу. Ожењен је 

Љубицом рођеном Радојичић  из Сасовића код Херцег Новог. Њихова 
деца су Тамара (1985), Драгана (1986), Млађан (1991) и Зорана (1999). 
Живи у Мојдежу. 

67(40/5-7)ДРАГАН (16.11.1952 -) Младенов  
Рођен у Мојдежу. Молер. Радник је Института „Др Симо 
Милошевић“ у Игалу. Ожењен је Надом Петровом 
рођеном Брајовић из Мојдежа. Њихова деца су ћерке 
Јасна (1981) и Јелена (1982).  Живи у Топлој и 
Мојдежу. 
 

 

 

 

 

                                                        
23 Професор енглеског језика и књижевности 
24 Апсолвент Факултета за дизајн ентеријера 
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68(50/1-7)МЕЛАНИЈА (8.9.1946 -) Миркова  
Пензионер. Радила је као трговац. Удата је за Воја Митровића из 
Будве. Њихова деца су ћерке Марија, Станислава, Вјера и Сандра. 
Живи у Будви. 
 

69(50/2-7)РАДОМИР-РАДЕ (1948 - 1994)  Мирков  
Рођен у Мојдежу. ВКВ бродоцревар. Дужи низ година 
радио je у Немачкој. Био је ожењен Љубом Гојковом 
рођеном Кулиновић из Мојдежа. Њихови синови Мирко 
(1978) и Славко (1980) рођени су Немачкој. Упокојио се, 
од последица срчаног удара, у возу на прузи Београд-
Бар у тренутку када је из Немачке путовао у родно село. 
Сахрањен је у Мојдежу. 

 

70(50/3-7)ЖАРКО (18.9.1950 -29.7.2010) Мирков 
Рођен у Мојдежу. Занатлија. Извесно време је радио 
као поштар. Није се женио. Сахрањен је у Мојдежу. 
 

 

 

 

 

 

71(53/1-7)ЈОКО (20.9.1946 - 21.1.2005) Андријин  
Апотекар. Био је ожењен Мирјаном рођеном Вукићевић из Херцег 
Новог. Њихова деца су ћерке Тамара (1975) и Александра (1976). 
Живео је  и радио у Херцег Новом. 
 

72(53/2-7)БОРИС-БОЋО (17.9.1947-) Андријин  
Сликар. Рођен у Херцег Новом где је и завршио 
Умјетничку школу. У Београду је студирао на 
Академији за примењену уметност. Члан је Удружења 
ликовних умјетника Црне Горе од 1977. године. Поред 
сликарства, његовог кретања од почетног реализма и 
успона до експресивне апстракције, уз неколико 
самосталних и мноштва групних изложби, Борис-Боћо 
је успешан и у графичком дизајну (опрема књига, 

плакат и слично). Карикатуре је објављивао и објављује у 
хумористичком листу „Јеж“, „Српски глас Боке“ као и у многим другим 
листовима и часописима. Приредио је неколико значајних тематских 
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изложби карикатура а године 2003. издао је књигу карикатура под 
називом „Деверање и дурање“. Исте године из фондације „Браћа 
Ормаи“ часопис „Ошишани јеж“ му додељује годишњу награду за 
карикатуру. Београдски „Данас“ га назива херцегновским Кораксом. 
Аутор је плаката и логотипа прве књижевне манифестације „Трг од 
књиге“ која је организована од 21. јула до 2. августа 2003. године, на 
херцегновском тргу Белависта. На основу овог плаката на једној од 
зграда на тргу урађен је мурал, данас један од украса Херцег Новог. 
Излагао је на међународном Салону савремене уметности Manganese, 
који је одржан у француском граду Вореалу од 8. до 24. фебруара 
2004. године. Истовремено је у градској библиотеци у Вореалу 
организована изложба карикатура и промоција Борисове књиге 
„Деверање и дурање“. Године 2004. у омладинском дому обрадовао је 
своје земљаке, мештане Мојдежа презентацијом књиге и у историји 
села вероватно првом изложбом карикатура. „Деверање и дурање“ је 
прва а „Умирем, збогом, видимо се, друга Борисова књига. Промоција 
треће Борисове књиге „Молио бих да ово остане међу нама“ одржана 
је 16. октобра 2010. године у дворани „Парк“ у Херцег Новом. 
Промоција четврте Борисове књиге “Ово нема ниђе, ово има само ође“ 
одржана је 5. априла 201225. године у дворани „Парк“ у Херцег Новом. 

                                                        
25 http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Kultura&datum=2012-04-07&clanak=326794: 
Сатира „бије” пером и тушем Херцегновски карикатуриста и афористичар Борис-Боћо 
Вујовић учесники је и свједок готово свих најзначајних дешавања у свом граду и шире. Он 
цртежом-карикатуром и ријечју описује нашу (не)веселу стварност. Вујовић је прексиноћ 
приредио изложбу карикатура и промоцију своје четврте књиге „Ово...ово нема ниђе, ово има 
само ође”, у препуној Дворани „Парк”. Ова несвакидашња и невесела хроника у цртежу и 
ријечи прожета је емоцијама на шта је и сам аутор у свом обраћању скренуо пажњу. 
- Мислим да нећу претјерати ако кажем да ми је, као свједоку многих збивања које већ 
двадест и више година обиљежвају ово наше вријеме намјера да не уклањам и спутавам 
емоције, али да истровремено очувам рационални приступ и одговарајућу мјеру у 
просуђивању и оцјенама. Колико сам у томе успио процијените ви сами, а као што сам и 
уводу књиге нагласио, и овог пута поновићу, моја супруга је увијек презаузета, увијек нешто 
ради и никад нема времена да ме саслуша, па да не бих причао сам са собом почео сам да 
пишем. Ово што је пред вама, ово је моја исповијест - рекао је Вујовић и прочитао одређени 
број афоризама на задовољство публике. 
У име издавача Актива професора српског језика и књижевности и часописа за српски језик 
књижевност и културу „Слово” из Никшића, о књизи Бориса Вујовића су говорили Милојко 
Пушица и Веселин Матовић из Никшића. 
- Некад је Херцег Нови подсјећао људе на фестивале, љетовања, књиге и писце, а данас на 
последњу брану и најбољег међу браниоцима српског језика почившег професора српског 
језика Вука Велаша. Његов, наш и ваш пријатељ Боћо Вујовић је подарио ову књигу да се 
штампа у издању „Слова” и стави још један печат на документа који баштине српску културу 
и језик. Ову књигу сатире Борислав Вујовић није изабрао да се крије већ да „бије” пером и 
тушем... Циљ овог наслова је одбрана породице, одбрана језика, а пут нека буде пут ка 
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Члан је Савјета локалних јавних радио-дифузних сервиса Херцег 
Новог. Члан је издавачког савета листа "Глас Боке" чији први број је из 
штампе изашао у децембру 2005. године. Ожењен је Миром 
Богосављевић (9.7.1951) из Ђеновића. Њихова деца су син Андрија 
(1977) и ћерка Љубица (1984). Живи и ствара у Херцег Новом. 
 

73(54/1-7)ВЕСНА (3.2.1951 -) Маркова  
Рођена у Мојдежу. Економски техничар. Радила је у Винопромету. 
Удата је за Александра Медведа из Ђеновића. Њихова деца су ћерке 
Виолета (1.1.1974), Аленка (18.12.1976) и Александра (28.8.1979).  
Живи у Ђеновићима. 
 

74(54/2-7)ДАНИЦА-ДАНЕ (1.7.1952 -) Маркова  
Рођена у Мојдежу. Економски техничар. Радила је у СО Херцег Нови. 
Била је удата за Ненада Миљанића из Бањана. Њихова деца су синови 
Борис (27.3.1982) и Бранко (19.5.1984). Живи у Херцег Новом. 
 

75(56/1-7)НИКОЛА (? -) Стеванов  
Ожењен је енглеском држављанком чије име је непознато члановима 
братства које сам контактирао. Њихова ћерка је Ђесика. Живео је у 
Јоханесбургу-Јужноафричка Република. 
 

76(56/2-7)СОФИЈА (? -) Стеванова  
Удата је за Petera Elsona. Живела је у Јоханесбургу-Јужноафричка 
Република. 
 
                                                                                                                                                          
Савини. Свако на свој начин нека учествује у одбрани - Боћо карикатуром, Веселин причом, 
неко СМС-ом и Интернетом, неко лијепим понашањем и љепотом... а неко може и гласо - 
рекао је, између осталог, бурно поздрављен професор Милојко Пушица. 
- Карикатура Боћа Вујовића његује израз отпора израз слободног духа ономе што унижава 
човјека, што му одузима слободу и угрожава људскост, и који се држе начела да карикатура 
која није разоткрила лаж, препознала глупост, осујетила злу намјеру, разобличила подлост, 
приземљила властољубље, упркосила сили и не заслужује да се назове умјетничким 
остварењем. Карикатури је по лапидарности, непосредности и лакоћи уобличења, као што је 
познато, најближи афоризам, зато су карикатуристи неријетко и успјешни афористичари и 
обратно. Један од најљепших примјера симбиозе та два талента налазимо управо у књигама 
Бориса Боћа Вујовића - закључио је Веселин Матовић. 
Одломке из књиге читала је Жељка Чепић, а програм је водио Владимир Жутковић. 
У другом дијелу вечери, изложбу Вујовићевих карикатура отворио је Андрија Мандић, лидер 
Нове, казавши да славећи родољубље и његујући традицију овај умјетник поручује 
читаоцима и посматрачима својих карикатура да је суочавање са истином прави пут за 
спокојно корачање у будућност. 
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77(61/1-8)ГОЈКО (7.7.1982 -) Владимирив-Владов  
Рођен у Котору. Угоститељски техничар. Ради у фирми 
„Монтеномакс“ из Зеленике. Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

 

 

78(61/2-8)ГОРАН (18.12.1987 -) Владимиров-Владов  
Рођен у Котору. Завршио је средњу трговачку школу у 
Херцег Новом. Запослен је у „Паркинг сервису“ у 
Херцег Новом. Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

 

79(61/3-8)ДРАГОМИР-ДАШО (15.8.1992 -) Владимиров-
Владов  
Рођен у Котору. Завршио је средњу трговачку школу у 
Херцег Новом. Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

 

80(62/1-8)ДЕЈАН  (18.06.1983 -) Вујадинов  
Рођен у Шибенику. Живи у Београду. 
 

81(62/1-8)ДАРИО (17.06.1987 -) Вујадинов  
Рођен у Шибенику. Завршио је VI београдску 
гимназију. Живи у Београду. 
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82(66/1-8)ТАМАРА (25.8.1985 -) Стојадинова  
Рођена у Котору. Основно и средње образовање 
стекла је у Херцег Новом. Студент је Правног 
факултета у Подгорици. Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

 

83(66/2-8)ДРАГАНА (29.11.1986 -) Стојадинова  
Рођена у Котору. Основно и средње образовање 
(правно-економска школа) стекла је у Херцег Новом. 
Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

 

84(66/3-8)МЛАЂАН (5.7.1991 -) Стојадинов  
Рођен у Котору. Завршио је средњу туристичку школу 
и ради у Херцег Новом. Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

 

 

85(66/4-8)ЗОРАНА (17.12.1999 -) Стојадинова  
Рођена у Котору. Ученица. Живи у Мојдежу. 
 

86(67/1-8)ЈАСНА (26.3.1981 -) Драганова  
Рођена у Котору. Угоститељски радник. Ради у 
Институту „Др Симо Милошевић“ у Игалу. Живи у 
Топлој. 
 

 

 

 

 

 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                    Братства-Вујовић 
 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

313 

87(67/2-8)ЈЕЛЕНА (3.10.1982 -) Драганова  
Рођена у Котору. Основно и средње образовање 
стекла је у Херцег Новом. Дипломирала је на Вишој 
пословној школи у Новом Саду. Ради као виши 
туристички економиста. Удата је за Милована 
Драгићевића. Њихова деца су ћерке Теодора 
(20.8.2007) и Николина (9.12.2012). Ради и живи у 
Новом Саду. 

 
 

88(69/1-8)МИРКО (13.2.1978 -) Радомиров-Радов   
Рођен у Luбeku – Немачка. У Мојдеж, родно место свог 
оца и мајке, долази 1985. године. Након завршене 
гимназије у Херцег Новом постаје питомац Војно-
техничке Академије у Београду где завршава прве две 
године студија. Остатак студија завршио је на 
Електротехничком факултету Универзитета Црне Горе 
у Подгорици. У периоду од октобра 2001. године до 

јула 2002. године био је гост студент на Институту за Техничку 
Информатику Техничког Универзитета у Грацу. Као менаџер радио је у 
фирми „Office 1 Superstor“ из Подгорице. Тренутно ради као Key 
Account Manager (менаџер за велике купце) u firmi Procter&Gamble. 
Говори енглески и немачки. Ожењен је Александром (29.5.1982) 
рођеном Слијепчевић из Мостара. Њихова деца су синови Петар 
(2005), Душан (2007) и ћерка Милица (2012). Ради и живи у Београду. 
 

89(69/2-8)СЛАВКО (27.6.1980 -) Радомиров-Радов  
Рођен у Kielu (Немачка). Завршио је гимназију у 
Херцег Новом. Дипломирао је на Филозофском 
факултету у Никшићу. Радио је у гимназији у Херцег 
Новом. Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

90(71/1-8)ТАМАРА (22.8.1975 -) Јокова  
Рођена у Цетињу. Дипломирала је на Медицинском 
факултету у Београду. Доктор. Ради у Институту „Др 
Симо Милошевић“ у Игалу. Живи у Херцег Новом. 
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91(71/2-8)АЛЕКСАНДРА (30.11.1976 -) Јокова  
Рођена у Дубровнику. Студент је правног факултета у Београду. 
 

92(72/1-8)АНДРИЈА (4.11.1977 -) Борисов  
Рођен у Дубровнику. Основну и средњу школу 
завршио у Херцег Новом. Студира историју на 
Филозофском факултету у Београду. Од новембра 
2000. активиста „Отачественог покрета Образ“. 
Идејни оснивач и први председник прве студентске 
правословне организације на Београдском 
универзитету после Другог светског рата, „Свети 

Јустин Философ“. Члан „Српског Клуба“. Живи у Београду. 
 

93(72/2-8)ЉУБИЦА (26.1.1984 -) Борисова  
Рођена у Дубровнику. Завршила је трговачку школу 
у Херцег Новом. Удата је за  Мирка Милошевића. 
Њихова ћерка је Миа. Живи у Херцег Новом. 
 

 

 

 

 

94(75/1-8)ЂЕСИКА (? - ?) Николина 
 
95(88/1-9)ПЕТАР (20.5.2005 -) Мирков  
Рођен у Подгорици. Дете. 
 

96(88/2-9)ДУШАН (4.7.2007 -) Мирков  
Рођен у Подгорици. Дете. 
 

97(88/3-9)МИЛИЦА (6.6.2012 -) Миркова  
Рођена у Београду. 
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Огранак ГЛИГА и ЛЕСА ВУЈОВИЋА 
 

1ГЛИГО (? - ?) 
Био је ожењен Јаном рођеном Поробић из Мојдежа. Њихов син је 
Јован (1797). 
 

2ЛЕСО (? - ?) 
Био је ожењен Маријом Шумаревом. Њихова ћерка је Пола (1801). 
 

3(1/1-2)ЈОВАН (1797 - 1867) Глигов 
Био је ожењен26 Петром (1806) рођеном Коњевић из Суторине. Њихова 
деца су Вукола и Крстина (1828), Анђе (1834) и Симеон-Симо (1835). 
 

4(2/1-2)ПОЛА (1801 – 6.7.1876) Лесова 
Преља. Била је удата за Сава Прокопијевог Велаша из Мојдежа. 
Њихова деца су синови Јован (1820-8.2.1907) и Симеон-Симо 
(7.2.1823-23.9.1878)  и ћерка Марија (1829-27.2.1888). 
 

5(3/1-3)ВУКОЛА (1828-19.5.1845) Јованов 
Упокојио се као седамнаестогодињи младић. 
 
6(3/2-3)КРСТИНА (1828 - 27.11.1924) Јованова  
Била је удата за Трипка Косића. Њихова деца су Софија (22.2.1852-?), 
Милица (1854-10.3.1940), Петар (1868-1.4.1872), Љубе (26.11.1871-?), 
Анета27 и Стана28. 
 

7(3/3-3)АНЂЕ (18.6.1834 - 10.3.1924) Јованова  
Домаћица. Била је удата за Јована-Јова Николиног Влаовића из 
Мојдежа. Брак је склопљен 18.1.1859. године. Њихова деца су Никола 
(1859-26.11.1881), Лесо (13.10.1862-21.3.1881), Симо (13.10.1864-

                                                        
26 Анаграф Мојдежа и Ратишевине 
27 Била је удата за Марка Лазаревог Шабовића из Мојдежа. Овај брак је склопљен 18.1.1871. 
године. Њихова деца су Марија (1865-1.3.1875), Јован (1871-27.4.1873), Никола (1878-?), 
Новица (1881-?), Милица (1883-?), Јован (1885-?), Стане (1887-?). 
28 Била је удата за Пера Томановог-Томовог Вилова, зидара из Мојдежа. Њихова ћерка Анђе 
била је удата за Тодора Стевановог Миловића. Син Петар живео је само четири године (1868-
1.4.1872). 
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11.9.1939), Стане29 (16.10.1872-15.12.1952), Нене(1.4.1876- ) и Јанко 
(22.8.1880- ). 
8(3/4-3)СИМЕОН-СИМО (25.2.1835 - 22.3.1919) 
Јованов  
Млинар. Учесник Херцеговачког устанка 1875-1878. 
Био је ожењен Маријом-Маром (7.2.1846-10.4.1939) 
рођеном Лепетић, ћерком Петра и Софије рођене 
Мандић. Брак је склопљен 21.11.1867. године у 
Мојдежу. Њихова деца су Јован (1869), Глиго 
(1871),  Љубица (1875), Тодор (1877), Госпава 

(1879) , Јован30 (1881), Милица (1884), Миаило (1886), Савета (1889), 
Савета31 (1890) и Петра (1893). 
 
9(8/1-4)ЈОВАН (1869 - 27.5.1869) Симеонов-Симов 
Упокојио се као тромесечна беба.  
 

10(8/2-4)ГЛИГО (14.7.1871 - ?) Симеонов-Симов 
Члановима братства које сам контактирао непозната је његова 
судбина. Мени доступна документа садрже само датум рођења. 
Претпоставља се да је преминуо веома млад.  
 

11(8/3-4)ЉУБИЦА (1875 - 12.2.1878) Симеонова-Симова  
Упокојила се као трогодишња девојчица. 
 
12(8/4-4)ТОДОР (24.5.1877 - ?) Симеонов-Симов 
Члановима братства које сам контактирао непозната је његова 
судбина. Мени доступна документа садрже само његов датум рођења. 
Претпоставља се да је преминуо веома млад. 
 

13(8/5-4)ГОСПАВА (22.8.1879 - 1.4.1962) Симеонова-Симова  
Швеља. Била је удата за Крста Тодоровог Поробића. Њихова деца су 
Лабуд (1900), Грујо (1901), Ђуро (1903), Босиљка (1905), близанци 
Гојко (1906) и Никола (1906), Љубомир (1907), Анета (1908), Росанда 
(1911), Данило (1912), Новак (1913), Тодор (1917), Љубица-Љубе 
(1921) и Рајко (1923). 
 

                                                        
29 Била је удата за Божа Митровог Вујачића. Њихова ћерка Крстина била је удата за Пера 
Јоковог Зорића из Мојдежа 
30 Поновљено име 
31 Поновљено име 

 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                    Братства-Вујовић 
 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

317 

 

 

 

14(8/6-4)ЈОВАН (23.5.1881 - 5.6.1964) Симеонов-
Симов  
Млинар. Власник два мојдешка млина. Био је ожењен 
(25.2.1907) Маром (13.7.1890.) рођеном Којевић из 
Граба, швељом, ћерком Сима и Петрице. Брак је 
склопљен 25.2.1907. године. Њихова су деца Љубе 
(1908), Славјанка (1909), Олга (1910), Глиго (1912), 
Милева (1913), Петрица (1916), Симо (1917), 

Чедомила (1919), Никола (1921), Нада (1922), Душан (1923), Вјера 
(1927), Никола32 (1929) и Ђорђе (1932). 
 

15(8/7-4)МИЛИЦА (17.10.1884 - 22.4.1944) 
Симеонова-Симова  
Живела је у Америци у коју је стигла 2.августа 1913. 
године заједно са мужем и децом. Била је удата за 
Васа Крстовог Будеча из Мојдежа. Њихова деца су 
ћерка Софија (1903-1987) и син Крсто (25.2.1905-
20.12.1989).  
 

 

16(8/7-4)МИАИЛО33 (17.11.1886 - ?) Симеонов-Симов 
Члановима братства које сам контактирао непозната је његова 
судбина. Мени доступна документа садрже само датум рођења. 
Претпоставља се да је преминуо веома млад. 
 

17(8/8-4)САВЕТА (27.6.1889 - 13.10.1889) Симеонова-Симова  
Упокојила се као тромесечна беба. 
 

18(8/9-4)САВЕТА34 (5.11.1890 - ?) Симеонова-Симова 
 

19(8/10-4)ПЕТРА (17.2.1893 - 3.2.1963) Симеонова-Симова  
Упокојила се у Кумбору. 
 

20(14/1-5)ЉУБЕ (16.1.1908 - 1986) Јованова  
                                                        
32 Поновљено име 
33 Анаграф Мојдежа и Ратишевине 
34 Поновљено име 
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Била је удата за Славка Терзића из Мокрина код Херцег Новог. Из овог 
брака није било потомака. 
 

21(14/2-5)СЛАВЈАНКА (27.7.1909 - ?) Јованова  
Била је удата за Крста Павловића. Брак је склопљен 10.2.1936. године. 
Њихова деца су Мишо, Владимир, Загорка и Милка. 
 
22(14/3-5)ОЛГА (3.4.191035 - ?) Јованова  
Била је удата за Глига (17.1.1907) Митровог Поробића из Мојдежа. 
Брак је склопљен 9.5.1935. године. Њихова деца су Вјера (1936), 
Мирко (1940) и Митар (1952). 
 

23(14/4-5)ГЛИГО (23.2.1912 - 9.3.1982) Јованов  
Рођен у Мојдежу. Трговачки занат је изучио код Луке 
Прњата из Игала и у Приједору код свог ујака 
Милутина Радетића. Након одлужења војног рока 
радио је као трговачки путник. Био је закупац бифеа 
„Београд“ у Херцег Новом. У току рата ухапшен је због 
пружања помоћи свом родном селу, заједно са браћом 
Будеч, Ристом и Видом и интерниран у Задар. Након 

капитулације Италије прикључује се НОБ-у. На Капином пољу је имао 
значајну улогу у пријему и расподели савезничке ратне помоћи. Био је 
ожењен Маријом рођеном Перко (7.4.1916-11.10.1990). Брак је 
склопљен 31.8.1939. године. Њихова деца су синови Милан (1941) и 
Слободан-Бато (1943). Сахрањен је код цркве Светог Преображенија у 
Игалу. 
 
24(14/5-5)МИЛЕВА (5.7.1913 - ?) Јованова  
Била је удата за Божа Анђелића из Требиња. Њихова деца су Угљеша 
и Гена. 
 

25(14/6-5)ПЕТРИЦА (23.6.1916 - 23.9.1917) Јованова 
Упокојила се као девојчица стара петнаест месеци. 
 

 

 

 

 

                                                        
35 Анаграф Мојдежа и Ратишевине 
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26(14/7-5)СИМО (31.8.1917 - 2001) Јованов  
Рођен у Мојдежу. Трговац. Бавио се и млинарством. 
Трговачку школу завршио је у Приједору где је 
извесно време и радио у књижари код тетке и тече. 
Радио је у књижарама у Мостару и Сарајеву. Извесно 
време радио је у „Политици“, као економ у ХТП 
„Бока“ у ресторану „Шквер“ у Херцег Новом. По 
повратку у родно село запошљава се у предузећу 

„Агрум-Груда“ из Дубровника у продавници која је 1971. године 
отворена у његовој кући. Са овог места 1983. године одлази у пензију. 
Дужи низ година са посебном пажњом и бригом радио је на 
одржавању три сеоске цркве: Светог Вазнесења Христова - Свети Спас, 
Света Неђеља и Мале Госпојине - Госпођиница. Био је ожењен Милом 
(05.03.1933–04.01.2006) рођеном Паранос из Требиња. Из овог брака 
није било потомака. Сахрањен је у Мојдежу. 
 

27(14/8-5)ЧЕДОМИЛА (3.10.1919 - 20.11.1919) Јованова  
Упокојила се као једномесечна беба. 
 

28(14/9-5)НИКОЛА (2.1.1921 - 17.3.1921) Јованов  
Упокојио се као беба двомесечна беба. 
 
29(14/10-5)НАДА (15.5.1922 -2005) Јованова 
Била је удата за Димитрија Бојанића из Требиња. Њихова деца су 
Анка, Томо и Зоран.  

 

30(14/11-5)ДУШАН (2.10.1923 - 1989)  Јованов  
Рођен у Мојдежу. У време Италијанске окупације Боке 
Которске био је затвореник логора на Превлаци. По 
изласку из затвора прикључује се 
народнослободилачком покрету и у њему остаје до 
ослобођења. Ратни војни инвалид. Радник ГП 
„Првоборац“ из Херцег Новог. Био је ожењен 
Анђеликом Пековом рођеном Малавразић, домаћицом 

из Пријевора код Херцег Новог. Брак је склопљен 3.11.1951. године. 
Њихова деца су Савета (1953 ), Јован (1955), Љубица (1957), Зоран 
(1962) и Ђорђе-Ђоко (1963). 
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31(14/12-5)ВЈЕРА (14.12.192536 - 1998) Јованова  
Удавала се два пута. Први муж био јој је Милорад Максимовић из 
Маглаја. Други Вјерин муж био је Бранислав Ивковић из Јајца. 
 

32(14/13-5)НИКОЛА (2.3.1929 - 1987) Јованов  
Радник предузећа - „ПКБ“ и радник обезбеђења 
предузећа „Првоборац“ из Херцег Новог. У пензију 
одлази 1986. године. Поред редовног занимања бавио 
се, веома успешно, пољопривредом и нарочито 
обрезивањем воћки.  Био је ожењен Сенком рођеном 
Дабовић (22.10.1936). Брак је склопљен 1973. године. 
Њихова деца су ћерка Маре (1974) и син Симо (1975) . 

Живео је у Бијелој. 
 

33(14/14-5)ЂОРЂЕ (4.4.1932 - 19.8.1932) Јованов 
Упокојио се као четворомесечна беба.  
 

34(23/1-6)МИЛАН (16.7.1941 – 27.9.1996) Глигов  
Рођен у Херцег Новом. Завршио је Економски факултет 
у Сарајеву. Дужи низ година, све до 1990. године, 
радио је у ремонтном заводу „Сава Ковачевић“ у Тивту. 
Био је ожењен Љубинком (8.12.1939-11.6.1995) 
рођеном Јованчевић. Њихова деца су син Драган (1965) 
и ћерка Маја (1972). Живео је у Игалу. 
 

 

35(23/2-6)СЛОБОДАН-БАТО (15.7.1943 -)  Глигов  
Рођен у Херцег Новом. Завршио је Нижу и Вишу 
реалну Гимназију у Херцег Новом. Правни Факултет 
завршио је у Сарајеву 30.06.1967. године и запослио 
се у Скупштини Општине Добој. Године 1970. 
запошљава се у Скупштини Општине Херцег Нови на 
врло одговорним дужностима, где остаје све до краја 
1989.год.  Судско адвокатски испит положио је у 

Београду 30.06.1989. год. и од 10.01.1990. године уписан у Адвокатску 
комору Црне Горе. Подаци о њему садржани су у ,,Историји 
Црногорске адвокатуре“, аутора Др. Светислава Мариновића и Др. 

                                                        
36 Анаграф Мојдежа и Ратишевине 
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Радомира Прелевића. Вишеструки је добровољни давалац крви. 
Ожењен је Златом рођеном Диздаревић. Живи у Херцег Новом. 
 

36(30/1-6)САВЕТА (7.12.1953 -) Душанова  
Рођена у Котору. Домаћица. Удата је за Милорада 
Вуксановића из Зеленике. Брак је склопљен 6.6.1971. 
године. Њихова деца су синови Мирко (14.4.1972), 
Младен (23.2.1976) и Марко (19.7.1985). 
 
 

 

 

37(30/2-6)ЈОВАН (2.9.1955 - 25.6.1962) Душанов  
Упокојио се као седмогодишњи дечак. 

 

38(30/3-6)ЉУБИЦА (11.5.1957 – 8.11.1997) Душанова 
Рођена у Мојдежу. Трговац. Извесно време радила је у 
сеоској продавници коју је држао њен стриц Симо. Била 
је удата за Душана Јовановог Вучетића из Граховца код 
Никшића. Њихова деца су ћерка Рајка (5.9.1988) и син 
Јован (11.1.1990). Сахрањена је у Граховцу. 
 

 

39(30/4-6)ЗОРАН (18.3.1962 -)  Душанов   
Завршио је браварски и трговачки занат. Извесно 
време радио је у сеоској продавници коју је држао 
његов стриц Симо. Ожењен је Жаклином рођеном 
Трипковић. Брак је склопљен 17.5.1986. године. 
Њихов син је Срђан (1987). Живи и ради у Ваљеву. 
 

 

 

40(30/5-6)ЂОРЂЕ (1.9.1963-   )  Душанов 
Радник је ЈКП Херцег Нови. Настављајући породичну 
традицију брине се о цркви Светог Спаса у Мојдежу и 
сеоском гробљу. Није ожењен. Живи у Мојдежу. 
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41(32/1-6)МАРЕ (17.4.1974 -) Николина  
Удата је за Војислава Боројевића. Брак је склопљен 
21.6.1992. године. Њихова деца су син Ратко 
(30.12.1992) и ћерка Кристина (8.11.1994). 
 
 
 
 
 

42(32/2-6)СИМО (18.12.1975 -) Николин  
Бродомонтер и дизаличар. Запослен је у предузећу 
„Поморски Саобраћај“ из  Каменара као контролор. 
Женио се два пута. Из првог брака са Невенком 
рођеном Ђукановић је ћерка Драгана (1997). Друга 
Симова жена је Слађана37 (23.8.1977) рођена Раткнић. 
Из овог брака који је склопљен 17.3.2002. године су 
синови Никола (2002) и Вук (2006). 

 

43(34/1-7)ДРАГАН (24.5.1965 -) Миланов  
Рођен у Котору. Радник „Јадранског бродоградилишта“ 
у Бијелој. Ожењен је Наташом рођеном Вукса. Живи у 
Игалу. 
 
 

 

 

 

44(34/2-7)МАЈА (10.1.1972 -) Миланова 
Рођена у Котору. Удата је за Мирка Муришића. Њихов 
син је Борис (21.8.2001). Живи у Мељинама код 
Херцег Новог. 
 

 

 

 

 

 

                                                        
37 Дипломирала је на Филозофском факултету у Никшићу, смер енглески и италијански језик. 
Као професор ради у основној школи „Орјенски батаљон“ у Бијелој. 
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45(39/1-7)СРЂАН (05.07.1987 -) Зоранов 
Основно и средње образовање стекао је у Ваљеву. 
Студент је Више економске школе. Живи у Ваљеву. 
 

 

 

 

 

 

46(41/1-7)ДРАГАНА (27.3.1997 -) Симова 
Рођена у Подгорици. Ученица. 
 
47(41/2-7)НИКОЛА (1.9.2002 -) Симов 
Рођен у Котору. Дете. 
 

48(41/3-7)ВУК (10.2.2006 -) Симов 
Рођен у Котору. Дете. 
 
 
Огранак МАРКА ВУЈОВИЋА  
 
1МАРКО  
Био је ожењен Андром рођеном Перушковић. Њихова деца су Јово 
(1826), Перо (1834), Крсто (1836), Илија (1843) Стане (1847) и Софија-
Сока (1849). 
 
2(2/1-2)ЈОВО (2.7.1826 - ?) Марков 
  
3(2/2-2)ПЕРО (1834 - 22.5.1901) Марков 
 
4(2/3-2)КРСТО (22.7.1836 - ?) Марков 
 
5(2/4-2)ИЛИЈА (20.10.1843 - 19.5.1923) Марков  
Каменорезац . Учесник Херцеговачког устанка 1875-1878. године. Био 
је ожењен Анетом рођеном Косић, ћерком Гаврила и Стане рођене 
Режић. Брак је склопљен 21.11.1878. године. Њихова деца су Неђељко 
(1880), Марко (1881), Митар (1883), Маре (1886), Крстина (1888), 
Лазар (1890), Вукосава (1892), Савета (1894), Тодор (1896) и Госпава 
(1900). 
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6(2/5-2)СТАНЕ (22.8.1847 - ?) Маркова 
 
7(2/6-2)СОФИЈА-СОКЕ  (23.3.1849 - 15.7.1885) Маркова  
Преља. Била је  удата за Марка Андријиног Поробића. Брак је 
склопљен 20.9.1876. године. Њихова деца су Митар (1878), Госпава 
(1881) и Јанко (1883).  
 

8(5/1-3)НЕЂЕЉКО (13.1.1880 - 22.2.1900) Илијин 
Упокојио се као младић стар двадесет година.  
 

9(5/2-3)МАРКО (26.8.1881 - 11.7.1935) Илијин  
Земљорадник. Извесно време живео је у Америци. По повратку у 
Херцег Нови водио је кафану која се налазила у хотелу „Америка“38. 
Женио се два пута. Маркова прва жена била је Зорка рођена Јанчић. 
Из овог брака је син Александар. Маркова друга жена била је Анета 
(24.5.1898) рођена Лепетић из Мокрина код Херцег Новог, ћерка Сава 
и Јане рођене Прлаиновић. Брак је склопљен 10.1.1924. године. 
Њихова деца су Чедо (1924), Лазар (1926), Чеде (1928) и Даница 
(1930). 
 
10(5/3-3)МИТАР (7.11.1883 - ?) Илијин  
Иселио се у Америку. Зна се да је био ожењен и да није имао деце. 
 

11(5/4-3)МАРЕ (16.11.1886 - 28.9.1887) Илијина  
Упокојила се као десетомесечна беба. 
 

12(5/5-3)КРСТИНА (2.10.1888 - ?) Илијина 
Била је удата за Митра Лепетића. У овом браку није било потомака. 
Сахрањена је у Загребу. 
 

13(5/6-3)ЛАЗАР (28.3.1890-?) Илијин  
Иселио се у Америку. Његова даља судбина непозната је члановима 
братства које сам контактирао. 
 
14(5/7-3)ВУКОСАВА (12.6.1892 - 17.10.1893) Илијина  
Упокојила се као девојчица стара петнаест месеци. 
 

 

                                                        
38 Власништво породице Поробић из Мојдежа.  
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15(5/8-3)САВЕТА (24.2.1894 - ?) Илијина   
Била је удата за Јована Ђуровог Зорића из Мојдежа. 
Њихова деца су син Ђуро и ћерке Емилија, Ана и 
Славјанка. 
 

 

 

 

 

16(5/9-3)ТОДОР (13.10.1896 - 13.12.1896 ) Илијин  
Упокојио се као двомесечна беба. 
 
17(5/10-3)ГОСПАВА (20.1.1900 - 23.1.1976) Илијина 
Домаћица. Није се удавала. Сахрањена је у Мојдежу. 
 

18(9/1-4)АЛЕКСАНДАР (? - ?) Марков 
Зна се да је живео у Америци. Његова даља судбина 
непозната је члановима братства које сам контактирао. 
 
 

 

 

 

 

19(9/2-4)ЧЕДО (17.12.1924 - 1993) Марков  
Рођен у Мојдежу. Учесник НОБ-а. Столар. Био је ожењен Босиљком 
рођеном Џајић. Сахрањен је у Мојдежу. 
 

20(9/3-4)ЛАЗАР (24.6.1926 - 1997) Марков  
Рођен у Мојдежу. Поштански службеник. Био је ожењен 
Анастасијом-Настом Савовом рођеном Шабовић из 
Мојдежа. Њихов син је Мишо (1957). Сахрањен је у 
Мојдежу. 
 
 

 

 

21(9/4-4)ЧЕДЕ (19.5.1928- ) Маркова  
Рођена у Мојдежу. Завршила је гимназију у Котору. Дипломирала је на 
Вишој школи за спољну трговину. Више од три деценије је радила у 
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фирми „Југоелектро“ из Београда. Била је удата за Миодрага 
Станковића из Пећи. Брак је склопљен 25.1.1951. године. Њихова деца 
су ћерке Весна (8.11.1951) и Дубравка (16.1.1953). Живи у Београду. 
 

22(9/5-4)ДАНИЦА (3.10.1930 - ) Маркова  
Службеник. Била је удата за Радивија Кузмановића. Њихова деца су 
Зоран, Зорица, Лела и Влајко. Живи у Даниловграду. 
 

23(20/1-5)МИШО (14.8.1957 - ) Лазарев 
Аутомеханичар. Радио је у бродоградилишту 
„Бијела“. Ожењен је Радмилом рођеном Радовић, 
ћерком Војина и Мирјане из Доњег Вакуфа. Њихова 
ћерка је Оријана (1983). Живи у Херцег Новом. 
 
 

 

 

24(23/1-6)ОРИЈАНА (13.2.1983 -) Мишова 
Средње образовање стекла у Херцег Новом. 
Дипломирала је на одсеку за филмску и тв камеру 
Академије уметности у Београду. Удата је за 
Миодрага Јелића. Брак је склопљен 7.10.2007. 
године. Ради у ТВ „Кошава“. Директор фотографије 
на телевизији „Арена спорт“. Живи у Београду.  
 

 
 
 


