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ББРРААТТССТТВВОО  РРААДДУУЛЛООВВИИЋЋ  
 

редање говори да је први Радуловић који је дошао у Мојдеж био 
Бошко Јованов. "Радуловићи, из Попова, са владиком Саватијем. 
Од ових неки се иселили у Муо. Из овог је братства тврдошки 

постриженик О. Теофило Радуловић, који је, у име владике Саватија 
Љубибратића, уговорио са владом млетачком о прелазу владичину, са 

калуђерима и многобројним 
породицама у крајину 
новску. Славе св. 
Арх.Михаила. Први који је 
дошао у Мојдеж био је 
Бошко Јованов Радуловић 1". 
„Када се говори о оцу 
Теофилу Радуловићу, тада се 
свакако, морамо осврнути на 
тврдње свештеника Сава 
Накићеновића који је писао 
како је отац Теофил онај 

калуђер који је код Венецијанаца припремио долазак владичин у Боку 
и са њима склопио одговарајући договор. Казује се да су Радуловићи 
из Попова. Аутор помиње оца Теофила тврдошког подстриженика, који 
је у име владике разговарао са млетачким властима и уговорио 
прелазак владичин позивајући се на писмо у библиотеци манастира 
Савина од 9.септ. 1693. године. По старини Радуловићи се вежу уз 
село Туљи, а бокешки, новски Радуловићи из Мојдежа, говорили су да 
су стигли у вријеме владике Саватија из Попова“2. 
 
Историчар Никола Лакета, сарадник „Виртуалне Херцеговине“ за 
Радуловиће каже да су стара српска породица из Херцеговине. По 
њему старином су са Риђана код Никшића а по предању су са Косова. 
 
Чланови братства Радуловић из Мојдежа су сматрани за имућне, врло 
поштене и умне људе који су због снаге своје речи, понашања и 
одлучности веома уважавани и  цењени. 
 

                                                        
1 Поп Саво Накићеновић, Наведено дело 
2 Горан Ж. Комар, Митрополити  Саватије и Стефан Љубибратићи и њихово доба, 
Херцег-Нови 2009. године, 114 

ПП 
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Један од  најугледнијих и свакако најпознатијих Радуловића је Марко, 
поморски капетан. Међу великим бројем помораца из овог краја истиче 
се јер се, као припадник грчких поморских снага, прославио у борби 
против Турака. Његове подвиге је малим делом описао Л.А. Томановић 
у чланку "Бокељи у рату за ослобођење грчко3" у Српско-
далматинском магазину, књига XXX, објављеном у Задру 1873. године. 
Зна се да је имао кућу у делу Херцег-Новог названом Карача. Његов 
гроб, који је као културно-историјски споменик под заштитом државе, 
налази се код цркве Светог Спаса на Топлој. Зна се да је његова ћерка 
Петрослава4. 
 
Родослов5 мојдешких Радуловића изградио је седам колена и чини га 
35 чланова. Најчешће обнављано мушко име је Михаило-Михаил-Мијо. 
Најчешће обнављано женско име је Елена. Брак са највећим бројем 
потомака је брак између Михаила-Мија (1814-1921) Бошковог  и Кате 
рођене Поробић. Њихова деца су Јоко (1854), Ђуро (1856), Елена 
(1858), Спиридон-Шпиро (1860), Крсто (1863), Марија (1865), 
Анђелика-Анђе (1868), Марко (1874) и Лазар-Лако (1887). 
 
Радуловићи се женидбама ородише са Поробићима и Андрићима а 
удајама са Брајовићима, Поробићима, Котлашима и Поповићима из 
Мојдежа. 
 
Чланови братства Радуловић из Мојдежа су живели или данас живе у 
Мојдежу, Херцег-Новом, Београду, Америци и Аустралији. 
 
Крсна слава Андрића из Мојдежа је Свети Архангел Михаило.  
 

                                                        
3 Марко Радуловић из Мојдежа припадао је чети помораца Специота, коју је предводио 
капетан Зајми. Њему није било више од осамнајест година кад се пошао борити за слободу 
Грчку. Кад је устанак букнуо, он се налазио као писар на пулаки (једна врста брода) Спира 
Дуковића. Овај је брод тада из Александрије у Грецију водио Грке, који су са свију страна у 
отачаство врвјели. И ш њима оде наш Радуловић да изложи свој живот за крст и слободу, 
заборавив оца и матер и своје лијепо званије што имаше код кап. Дуковића. Пошто је у више 
подузећа са храбријем Специотима учествовао, разбоље се те би принуђен да остави 
ратовање. Као славну успомену собом је однио двије мале сребрно-позлаћене пушке: све 
остало, што га је у дио допадало послије разнијех побједа над Турцима, остави својијем 
друговима. Радуловић је кашње постао капетаном поморскијем, припознатијем у свој Боки. 
4 Била је удата за Лазара Томановића, министра иностраних послова у влади краља Николе. 
5 Велику захвалност за израду родослова братства Радуловић дугујем Ђорђу Велковом 
Радуловићу. 
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1ЈОВАН (? - ?)  
По попу Саву Накићеновићу отац је Бошка, родоначелника мојдешких 
Радуловића. У мени доступним документима није било података о 
његовој судбини. Исто се односи и на живе чланове братства који о 
Јовану знају само на основу прича својих предака. 
 
2(1/1-2)БОШКО (? - ?) Јованов 
Родоначелник Радуловића из Мојдежа. Као и о његовом оцу нема 
докумената који би открили детаље из његовог живота. Остаје 
непознато име његове жене али се зна да су њихова деца син Михаил-
Михаило (1814) и ћерке Марија-Маре (1823) и Јане. 
 

3(2/1-3)МИХАИЛ-МИЈО (6.11.1814 - 6.1.1883) Бошков 
Женио се два пута. Прва Михаилова-Мијова жена била је Марија 
рођена Терзић. Њихова ћерка је Анета (1848). Друга Михаилова-
Мијова жена била је Кате (20.6.1834-3.2.1922)  рођена Поробић из 
Мојдежа, ћерка Николе и Јеше рођене Јовановић. Њихова деца су Јоко 
(1854), Ђуро (1856), Елена (1858), Спиридон-Шпиро (1860), Крсто 
(1863), Марија (1865), Анђелика-Анђе (1868), Марко (1874) и  Лазар-
Лако (1887).  
 

4(2/2-3)МАРИЈА (1823 - 9.12.1899) Бошкова 
Била је удата за Спиридона-Шпира (25.8.1818-
25.5.1912) Ђуровог Поповића, мојдешког пароха. 
Њихови синови су Тодор (30.9.1852-?), Андрија (1856-
11.4.1870), Петар-Перо (2.7.1858-26.8.1944), и 
Михаил-Михаило (16.11.1860-26.1.1878) и ћерка Анета. 
 
 
 

5(2/3-3)ЈАНЕ (? - ?) Бошкова 
Била је удата за Николу Бронзића, кнеза Каменскога и познатог 
предузетника. Скоро сви Бронзићи из Каменог њихови су потомци. 
 

6(3/1-4)АНЕТА (24.11.1848  - 22.12.1885) Михаилова-Мијова  
Била је удата за Стевана Јоковог Котлаша, каменоресца из Мојдежа. 
Њихова деца су ћерке Крстина6 (15.9.1873 - ?), Елена (18.12.1876 - ?)  
и Анђе7 (2.10.1879 - ?).  

                                                        
6 Друга жена Вида Богдановог Поповића, трговца из Мојдежа. 
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7(3/2-4)ЈОКО (24.9.1854 - 29.12.1921) Михаилов-Мијов  
Поморац и земљорадник. Пуних четрнаест година једрењацима је 
пловио морима широм света. Четири године је живео и радио у 
Америци. Вучен носталгијом враћа се у родни Мојдеж. Био је ожењен 
Крстином (6.5.1869) рођеном Ајчевић из Каменог код Херцег-Новог, 
ћерком Јова и Анђе рођене Радовић. Њихов брак је склопљен 
18.2.1890. године. Јокова и Крстинина деца су Маре (1890), Благоје 
(1892), Елена (1894), Михајл (1896), Анђелика (1898), Љубица (1900), 
Велко8 (1902) и Јован (1905). 
 

8(3/3-4)ЂУРО (13.11.1856 - 8.5.1888) Михаилов-Мијов  
Млинар. Биран је за кнеза села9. Био је ожењен Маријотом-Маром 
(13.1.1869) рођеном Познановић из Ратишевине, ћерком Ђура и 
Госпаве рођене Ћатовић. Брак је склопљен 24.1.1887. године. Њихова 
деца су ћерке Елена (1887) и Савета (1888). 
 

9(3/4-4)ЕЛЕНА (27.10.1858 - 13.8.1947) Михаилова-Мијова  
Била је удата за Луку Косића из Мокрина код Херцег-Новог. 
 

10(3/5-4)СПИРИДОН-ШПИРО (27.1.1860 - ?) Михаилов-Мијов  
О његовом животу и судбини постоје врло оскудни подаци. Чланови 
братства знају да је завршио школу у Топлој код Херцег-Новог. Заједно 
са братом Крстом и као ортак извесног Балића био је власник 
продавнице пића у Сан Франциску где је, не зна се када, преминуо. 
Нема података да ли је био ожењен и да ли је имао потомака. Био је 
пионир српског новинарства у Америци. Наиме, далеке 1893. године 
био је уредник „Слободе“10, првих српских новина штампаних у Сан 
Франциску у који је стигао 1876. године. 

                                                                                                                                                          
7 Друга жена Крста Огурлића, сина Ђура и Маре рођене Перишић.  
8 У анаграфу Мојдежа и Ратишевине име је уписано тачно како се овде наводи 
9 Господин Небојша Рашо је у Архиву Херцег-Новог пронашао документ у којем пише:“10. 
јуна 1884 код цркве св.Вознесенија међу сабранијем народом за кнеза мојдешког изабран је 
Ђуро пок. Мија Радуловић“. Документ је потписао мојдешки парох Шпиро Поповић. Осим 
њега крстом су се потписали  Стеван Поробић, Тодор Гојковић и Гаврило Кецовић. (AHN, 
OH-1884 Док. 546) 
10 „Слобода је покренута тако што је Српско-црногорско литерарно и добротворно друштво 
почетком деведесетих година решило да успостави Српски књижевни и дрштвени клуб, који 
би се бавио искључиво културним, а не и потпорним активностима. Клуб је преузео 
библиотеку друштва и почео да прикупља књиге и новине из завичаја...“ Слобода је излазила 
у Сан Франциску, 1893. до 1906. године, а финансирао је и једно вријеме био власник Шпиро 
Радуловић родом из Мојдежа. Лист су уређивали: Шпиро и Крсто Радуловић, Лазар Ћурић, и 
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11(3/6-4)КРСТО (15.3.1863 – 26.11.1906) Михаилов-
Мијов  
Крстов животни пут и судбина веома су слични као и 
судбина његовог брата Спиридона. Члановима братства 
знано је да је његова жена била Елвира чије девојачко 
презиме остаје, за сада, непознато. Њихова ћерка је 
Смиљка.  
 

 

12(3/7-4)МАРИЈА (13.3.1865 - ?) Михаилова-Мијова  
Била је удата за Николу (13.4.1859) Радовића из Ратишевине, угледног 
предузимача и судског вештака грађевинске струке, сина Јована и 
Савете рођене Вуковић. Њихова деца су Милица (15.7.1883-?), Јанко 
(19.11.1884-?), Андрија, Срђе и Анђелика.  
 

13(3/8-4)АНЂЕЛИКА-АНЂЕ (20.1.1868 - 22.1.1957) Михаилова-
Мијова  
Била је удата за Крста Петијевића из Мокрина код Херцег-Новог, 
трговца у Игалу и Херцег-Новом. Њихова деца11 су синови Тодор и 
Петар и ћерке Милица и Љубе. 
 

14(3/9-4)МАРКО (13.7.1874 - ?) Михаилов-Мијов  
Иселио се у Америку. Био је члан „First Serbian Benevolent Society“12. 
Члановима братства које сам контактирао непозната је његова даља 
судбина. 
 

15(3/10-4)ЛАЗАР-ЛАКО ( 29.6.1877 - ?) Михаилов-Мијов 
 
16(7/1-5)МАРЕ (24.12.1890 - ?) Јокова  
Удавала се два пута. Први Марин муж био је Ђуро Вуков Мрачевић, 
берберин из Суторине код Херцег-Новог. Њихова деца су Михаило, 
Олга и Светозар. После смрти првог мужа Мара се удаје за извесног 
Салатића из Плочица, Конавли, Република Хрватска који је у то време 

                                                                                                                                                          
Владимир П. Поповић“. Невенка МИТРОВИЋ, Завичајна библиотечка збирка Боке 
Которске у ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови, Бока 30, 123 
11 Ратомир Раде Радановић, Мокрине код Херцег-Новог са Сврчугама, Бијелићима и 
Петијевићима 1336-2000 
12 Nicholas V. Vucinich, First Serbian Benevolent Society, History Of The Oldest Serbian Society 
in America 1880-1980, San Francisco,1980 
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радио у Лос Анђелесу. Зна се да имају деце али њихова имена остају, 
за сада, непозната. Упокојила се у Америци где је и сахрањена. 
 
17(7/2-5)БЛАГОЈЕ (4.4.1892 - ?) Јоков  
Члановима братства које сам контактирао знано је да је погинуо у 
Првом светском рату али околности, место и време смрти остају 
непознати. 
 

18(7/3-5)ЕЛЕНА (27.6.1894 - ?) Јокова  
Била је удата за Лазара (1.4.1877) Марковог Брајовића из Мојдежа. 
Њихова деца су Велимир, Марко, Нада и Даница. Упокојила се у 
Америци где је и сахрањена. 
 

19(7/4-5)МИХАЈЛ (2.6.1896 - 30.3.1973) Јоков  
Млинар. Он и брат Велко били су и власници два од 22 
млина колико их је, у једном периоду, постојало и 
радило у Мојдежу. Вртлог Првог светског рата баца га у 
логор у Италији. Један је од иницијатора формирања 
Српске земљорадничке задруге којом је и руководио 
четири године и изградње задружног дома у Мојдежу. 
Период од 1927. до 1936. провео је у Аргентини. У то 
време сарађивао је у исељеничким новинама. Стиче 

веома широко образовање. Међу нашим исељеницима био је уважен, 
поштован и омиљен. За време италијанске окупације био је први 
председник Мјесног народноослободилачког одбора Мојдежа. После 
рата био је први председник општине „Орјен“ чије је седиште било у 
Игалу. Упокојио се у болници у Рисну13. Сахрањен је у Мојдежу. 
 

20(7/5-5)АНЂЕЛИКА (7.1.1898 - 8.10.1978) Јокова  
Била је удата за Новака Косића из Мокрина код Херцег-Новог. Њихова 
деца су Нада и Никола. Упокојила се у Сарајеву14. 

                                                        
13 Уписан у МКУ Рисан под бр.23 за 1973. годину 
14 Уписана у МКУ ЦО Центар Сарајево стр 436 бр 1542 за 1978. годину 
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21(7/6-5)ЉУБИЦА-ЉУБЕ (21.4.1900 - ?) Јокова  
Живела је у Америци у коју је стигла 26. октобра 1923. године бродом 
Resolute из Хамбурга15. Била је удата за Николу Грбића из Суторине. 
Њихова деца су Јелена и Миливој-Мики. Упокојила се у Америци. 
 

22(7/7-5)ВЕЛКО (20.8.1902-1997) Јоков  
Млинар и виноградар. У време Италијанске окупације 
Боке Которске био је затвореник логора на Превлаци. 
Поред два млина, кућа Радуловића поседовала је 
велике површине обрадиве земље и узорни велики 
виноград и кућу - економски објекат у Суторини. Велко 
је био познат као изврстан виноградар и произвођач 
вина и ракије. Радуловића кућу посећивали су бројни 

гости, а Велко је марта 1977. године био домаћин Јосипу Брозу-Титу и 
његовој супрузи Јованки. Био је ожењен Даницом (21.12.1911) 
рођеном Пантовић из Сушћепана, ћерком Милана и Мариоте. Брак је 
склопљен 21.11.1929. године. Њихова деца су Олга (1931), Нада 
(1933), Сенка (1935), Ђорђе (1939) и Ранко (1945). 
 
23(7/8-5)ЈОВАН (4.6.1905 - ?) Јоков  
Као млад одселио се у Аргентину. Био је ожењен девојком из породице 
Рогановића чије име, за сада, остаје непознато. Њихови синови су 
Крсто и Михаило. 
 

24(8/1-5)ЕЛЕНА (13.11.1887 - 28.12.1887) Ђурова  
Упокојила се као једномесечна беба. 
 

25(8/2-5)САВЕТА (29.12.1888 - ?) Ђурова  
Била је удата за Аћима (16.9.1879) Петровог Поробића из Мојдежа. 
Њихови синови Мирко и Велимир су рођени у Америци.  Упокојила се у 
Америци. 
 

26(11/1-5)СМИЉКА (? - ?) Крстова 
Живела је у Америци. По казивању чланова братства које сам 
контактирао била је врло образована, позната и уважена међу нашим 
светом у Америци. 

                                                        
15Педантни Американци записали су да је Љубица доброг здравља и кондиције, без 
деформитета, браон косе и зелених очију, висока 5 фита и 6 инча. 
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27(22/1-6)ОЛГА (1.3.1931 - 30.10.2005) Велкова  
Учитељску школу је завршила 1949. године у Никшићу. 
Вишу педагошку школу, одсек историја и географија 
завршила је у Цетињу. Као учитељица радила је у 
више школа херцегновског среза, у селима Кнежлац, 
Бијела, Крушевице, Мокрине и Мојдеж. Највећи део 
свог радног века радила је школи „Дашо Павичић“ у 
Херцег-Новом. За свој успешан рад је оцењивана 
високим оценама и из истог разлога више пута је 

награђивана. Упокојила се у болници у Рисну а сахрањена је у 
породичној гробници у Мојдежу. 
 

28(22/2-6)НАДА (2.1.1933 -) Велкова  
Завршила је Средњу економску школу у Подгорици. 
Највећи део свог радног века радила је у СО Херцег-
Нови као службеник. Удата је за Марка Матковића из 
Пода код Херцег-Новог. Брак је склопљен 14.2.1959. 
године. Њихов син је Љубиша16. Живи у Херцег-Новом. 
 
 

 

29(22/3-6)СЕНКА (21.12.1935 -) Велкова  
Службеник. Радила је у Сарајеву. Удата је за Блажа 
Кривокапића. Брак је склопљен 23.1.1960. године. 
Њихов син је Драган17. Живи у Никшићу. 
 
 

 

 

 

30(22/4-6)ЂОРЂЕ (20.3.1939 -) Велков  
Дипломирани економиста. У току радног века 
обављао је више важних и одговорних функција. Био 
је секретар ОК СК Херцег Нови, члан ЦК Црне Горе и 
члан Комисије за друштвено-економске односе 
председништва ЦК Југославије. Био је председник СО 
Херцег-Нови18 од априла 1978. године до априла 

                                                        
16 Бивши судија Општинског суда у Херцег-Новом. Сада је адвокат. 
17 Магистар физичке културе 
18 Мађар Чаба, Портрети предсједника општине Херцег-Нови 1865-1996 
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1982. године и директор пословања у Институту „Др Симо Милошевић“ 
у Игалу. Ожењен је са Бранком рођеном Салатић из Зеленике. Брак је 
склопљен 16.2.1975. године. Њихови синови су је Вељко (1976) и 
Никола (1980). Живи у Херцег-Новом. 
 

31(22/5-6)РАНКО (23.12.1945 -) Велков  
Рођен у Мојдежу. Дипломирани економиста. Ожењен је Даницом 
(1949) рођеном Ивановић из Београда. Ради у Народној банци 
Републике Србије. Живи у Београду. 
 

32(23/1-6)КРСТО (? - ?) Јованов 
 
33(23/2-6)МИХАИЛО (? - ?) Јованов 
 

34(30/1-7)ВЕЉКО (14.1.1976- ) Ђорђев  
Рођен у Дубровнику. Mr.sci.dipl.ing.arh. Основно и 
средњошколско образовање стекао је у Херцег-
Новом. Архитектонски факултет у Београду уписује 
1994. године. У току студија као демонстратор у 
настави био ангажован на катедрама за 
пројектовање, урбанизам и  бетонске конструкције. 
На завршној години студија осваја прву награду на 
студентском конкурсу за архитектонско-урбанистичко 

решење теразијске терасе у Београду. Са групом колега, године 1999, 
остварује запажено учествовање у стручном скупу "Комуникације" са 
радом "Фашинада" посвећеном истраживању модуса становања на 
води. Дипломирао 2000. године на архитектонском факултету у 
Београду, где исте године уписује и последипломске студије, смер 
архитектонска организација простора, курс "становање". 
Професионални рад започиње 2001. године у пројектном бироу 
предузећа "Kastel invest" из Херцег-Новог. Остварује сарадњу са 
предузећем "ER inžinjering" из Херцег-Новог и пројектним бироом у 
предузећу "Центар за планирање урбаног развоја" из Београда. У оба 
предузећа учествује, као аутор или члан пројектног тима, у изради 
пројектне документације за архитектуру за различите објекте а од 
којих се по свом значају, издвајају: стамбено пословни комплекс -ОАЗА 
површине 12250 м2, стамбено-пословни објекат у Трнској улици и 
реконструкција шеталишта "Пет Даница"  у Херцег - Новом. Марта 
2002. године заснива радни однос на Грађевинском факултету 
Универзитета Црне Горе, на архитектонском одсеку, као сарадник у 
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настави. У току фебруара, марта и априла 2004. године борави на 
стручно-пословном задатку у Норвешкој, као стручни представник 
"Медитеранског здравственог центра Игало". Тема боравка је била 
припрема предуговора за финансирање урбанистичког санирања и 
унапријеђења урбанистичког контекста Игала, као лечилишног места, 
за боравак и кретање хендикепираних лица. Пројектовао је фонтану 
која се налази у парку код поште у Херцег-Новом. Учесник је више 
архитектонско-урбанистичких конкурса и салона архитектуре у 
Београду 2005.године. Магистрирао је, јуна 2005, на Архитектонском 
факултету у Београду, на којем је наставио и докторске студије. 
Добитник је: Прве награде на конкурсу за архитектонско-урбанистичко 
решење „Теразијске терасе“ у Београду (1999. године), Прве награде 
на конкурсу за уређење Будванског парка испред старог града (2006. 
године), друге награде на конкурсу за идејно решење надоградње 
зграде Скупштине општине Херцег-Нови (2005. године), треће награде 
на конкурсу за идејно архитектонско-урбанистичко решење комплекса 
„Шипчаник“ у Подгорици (2006. године), Друге награде Агенције за 
изградњу и развој Херцег-Новог за решење нове аутобуске станице 
Херцег-Нови, Прве награде на конкурсу за израду идејног 
архитектонско-урбанистичког решења пословног центра у Игалу, треће 
награде за идејно архитектонско-урбанистичко решење хотела „Игало“ 
2010. године.  Члан је савјета Савјета за развој и заштиту локалне 
самоуправе општине Херцег-Новог. Стручни консултант у емисијама РТ 
ЦГ : "Архитектура:Традиција и савременост" и " Трг-дух мјеста". Живи 
у Херцег-Новом. 
 

35(30/2-7)НИКОЛА (24.3.1980 - 26.12.1992) Ђорђев 
Упокојио се после дуже тешке болести. 
 
Недостатак старих матичних књига, односно чињеница да међу оним 
које су сачуване постоји празнина у смислу временског континуитета 
као и избледело сећање чланова братства које сам контактирао у фази 
реконструкције родослова разлог су да ниже наведена лица нису 
наведена на претходним страницама а неспорно је да припадају 
братставу Радуловић из Мојдежа. 
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РОСНА  
Била је удата19 за Глига Рајевића из Суторине. Зна се да је њихов син 
Мићо (1819-1899)20. Живела је у Рајевићима-Суторина. 
МАРА (1815-1902)  
Била је удата за Сима Рајевића, зидара из Суторине код Херцег-Новог. 
Њихов син је Лука (1847-1901). Живела је у Рајевићима (Суторина). 
НИКОЛА  
Био је ожењен Станом рођеном Бачановић из Ратишевине. Њихова 
ћерка је Савка. 
САВКА (1786-14.11.1866) Николина  
Била је удата за Сима Поробића из Мојдежа. Њихова ћерка је Ана. 
ШПИРО (?-?)  
Био је ожењен В(?)ујовић Симом. Њихови синови су Ђуро и Михаило. 
ЂУРО (1810-1850) Шпиров  
Један је од Радуловића који је срећу и бољи живот потражио у 
пловидби широм света. Зна се да је умро у Америци и да је сахрањен у 
Bay St.Louis у близини New Orleansa. 
ТОДОР  
Био је ожењен Тодом Вилов из Мојдежа. Њихова ћерка је Маријета. 
МАРИЈЕТА (13.12.1859-?) Тодорова 
КРСТО  
Био је ожењен Андрић (непознато име). Њихова ћерка је Софија-Соке. 
СОФИЈА-СОКЕ (1809-13.7.1885) Крстова 
 
  
  
  
  
  
 

                                                        
19 Јово Н. Влаховић, Суторина, хроника подручја и насеља са родпсловљем,Херцег-Нови-
Београд, 2001 
20 Био је ожењен Софијом-Соком Илијином Трипковић из Мојдежа. Њихова деца су Јованка 
(1893-1895), Маре (1894-1895), Петар (1895-1897) и Вељко (1897-1968). 
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