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ББРРААТТССТТВВОО  УУННККООВВИИЋЋ  
 
 

оп Саво Накићеновић у својој књизи „Бока - антропогеографска 
студија“, у делу у којем говори о мештанима Мојдежа, на страни 
451. наводи „...Јаковић, са владиком Саватијем из Коријенића, 

славе св.Арх.Михаила“ и тиме чини грешку јер би, уместо овог 
презимена, требало да пише Унковић.  
 
 

Исправљати наводе из књиге која многима представља основу за 
изучавање историје и родослова братстава овог краја није захвално и 
лако, али се горе наведена тврдња заснива на следећим чињеницама. 
Презиме Јаковић се наводи између презимена Радуловић и Режић, а 
када се има у виду редослед навођења презимена нема сумње да се 
ради о породици која је у то време живела у засеоку Ковачи. Ни 
најстарији мештани не памте нити документа помињу ову породицу па 
је очигледно да се ради о грешци насталој највероватније приликом 
штампања. 
Лако је при ћириличном писању слово „У“ заменити словом „Ј“ односно 
„н“ са „а“. Братство Унковић слави  Светог Архангела Михаила и без 
сумње потиче из околине Невесиња те је готово сигурно да поп Саво 
Накићеновић када пише „Јаковић“ мисли на „Унковић“. 
Проблем са писањем презимена Унковић приметио је и др.Ђорђе 
Миловић у свом раду „Становништво Мојдежа у другој половини XVIII 

ПП 
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вијека“ у којем наводи да се често уместо Унковић пише Уковић 
односно да се ради о очигледној грешци. 
 
Основу за реконструкцију родослова братства Унковић из Мојдежа 
представља наведено дело др Ђорђа Миловића и овим послом бавио 
се мр Милован-Лазар Унковић1. 
 
Као што је опште познато „Ноте од соли“ које су веома важан документ 
у изучавању родослова често не садрже презиме лица већ само име 
„главе“ породице. Мр. Миловану-Лазару Унковић је као репер 
послужио попис из 1772. године, када се презиме Унковић први пут 
помиње, те је следећи имена „главе“ породице успео да реконструише 
родослов братства Унковић из Мојдежа. 
 
У „Нотама од соли“ за 1771. годину за братство Унковић наводе се 
чланови по имену „главе“ породице и очевом имену. Користећи 
податке из пописа 1771. године као основ са сигурношћу се може 
установити да су у овом попису наведени следећи ћланови братства 
Унковић: 
Јово Иванов...4 душе 
Ружа Иванова...1 душа 
Остоја Иванов...5 душа 
Кузман Мијатов...2 душе 
 
Из овога је лако извући закључак да су Јово, Ружа и Остоја деца истог 
оца. Члановима братства Унковић није позната судбина породице 
„сироте Достине“ која се 1772. године помиње као „глава“ породице 
која броји 3 душе. Претпоставка је да јој је 1771. године муж био жив 
али је његово име непознато. 
 
У „Нотама од соли“ за 1772. годину наводе се 
Сирота Достина Унковић2...3 душе 
Кузман Унковић...3 душе 
Остоја Унковић...5 душа 
Јово Унковић...4 душе 
Сирота Ружа Унковић...1 душа 
                                                        
1 Резултате свог изучавања мр Милован-Лазар Унковић ми је несебично уступио на чему сам 
му искрено захвалан. 
2 Др.Ђорђе Миловић наводи да у документу пише «Уковић» и да се ради о очигледној 
грешци 
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У „Нотама од соли“ за 1763. годину се, по истој логици, може 
констатовати постојање две породице Унковић и то: 
Остоја Иванов...4 душе 
Јово Иванов...5 душа 
 
Непознато је шта се десило са прецима породице Кузмана Мијатова 
који се помиње у пописима из 1771. и 1772. године. Како се у попису 
из 1763. године помиње Мијат Вукетин чије домаћинство броји 5 душа 
извесно је могуће да је то отац Кузмана Мијатова. По пописној листи 
наведени Мијат је три позиције изнад Остоје Иванова, па би се могло 
претпоставити да су им се куће налазиле у непосредној близини. 
 
У „Нотама од соли“ за 1758. годину наводе се три сина Ивана 
Унковића. У овом попису нема Јова Унковића који је, највероватније 
тада био малолетан односно није имао засебно домаћинство. 
Остоја Иванов...8 душа 
Симо Иванов...8 душа 
Проко Иванов...4 душе 
 
У овом попису опет се јавља Мијат Вукетин са домаћинством које броји 
8 душа а сада и Митар Вукетин са домаћинством које броји 10 душа. 
Они се јављају у попису одмах изнад Иванових синова те су и они, 
највероватније, Унковићи, односно преци Кузмана Мијатова. 
 
У „Нотама од соли“ за 1751. годину јавља се Иван Симов, отац Остоје, 
Сима и Прока са домаћинством које броји 8 душа. 
Такође се опет јавља Мијат Вукетин са домаћинством које броји 8 
душа и Митар Вукетин (у тексту је највероватније грешка јер пише 
„Вучетин“ или је грешка у попису из 1878. године где пише „Вукетин“) 
са домаћинством које броји 9 душа. Они се јављају у попису одмах 
изнад Ивана Симова, те се готово са сигурношћу може рећи да су и 
они Унковићи, преци односно отац и стриц Кузмана Мијатова. 
 
У „Нотама од соли“ за 1789. годину помињу се, са великом дозом 
сигурности, јер се овде не наводи презиме већ име „главе“ породице, 
две породице Унковић и то Остоје Ивановог са домаћинством које 
броји 5 душа и Јова Ивановог са домаћинством које броји 3 душе. 
Непозната је судбина породице Кузмана Унковића. Члановима 
братства је такође непозната судбина деце удовице Достине која се 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                       Братства-Унковић 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

610 

помиње у попису из 1772. године, јер се мушка деца односно „главе“ 
породице наводе само по очевом имену. 
 
Родослов3 братства Унковић из Мојдежа изградила су два огранка.  
 
Први, онај чији је родоначелник Симо изградило је седам колена и 
чине га 22 члана. Брак са највећим бројем потомака је брак између 
Богдана-Продана-Преда Остојиног и Стане рођене Брајовић. 
 
Други огранак, онај чији је родоначелник Стеван изградила су три 
колена и чини га 2о чланова. Брак са највећим бројем потомака је 
брак између Марка Стевановог и Ане рођене Будеч. 
 
Унковићи се женидбама ородише са Поробићима, Брајовићима, 
Миловићима, Поповићима и Будечима а удајама са Виловима, 
Поробићима, Радунчићима и Режићима из Мојдежа. 
 
Крсна слава Унковића из Мојдежа је Свети Архангел Михаило. 
 
Огранак СИМА УНКОВИЋА 
 
1СИМО (? - ?) 
Био је ожењен Маријом рођеном Радовић. Њихова деца су Марија 
(1810) и Остоја (1816). 
 

2(1/1-2)МАРИЈА (1810-4.5.1883) Симова  
Преља. Друга жена Томана-Тома Јовановог-Јоковог Вилова из 
Мојдежа. Њихова су деца синови Андрија4 и Перо5 (27.6.1865). 
 
3(1/2-2)ОСТОЈА (1816-30.3.1876) Симов  
Бачвар. Био је ожењен Маријом рођеном Поробић из Мојдежа. Њихова 
деца су ћерке Софија (1842), Стане (1843) и синови Саво (1850) и 
Богдан-Продан-Предо (1853). 
 
4(3/1-3)СОФИЈА (1842-26.4.1878) Остојина Преља. 
 
                                                        
3 Велику захвалност за помоћ у изради родослова братства Унковић дугујем Радету 
Војводићу. 
 
4 Био је ожењен Анђеликом-Анђом рођеном Мркаић из Мојдежа.  
5 Зидар. Био је ожењен Станом роћеном Трипковић. 
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5(3/2-3)СТАНЕ (1843-7.7.1851) Остојина  
 
6(3/3-3)САВО (24.1.1850-?) Остојин 
 
7(3/4-3)БОГДАН-ПРОДАН-ПРЕДО (24.7.1853 - 30.10.1935) Остојин  
Бачвар6 и тесар. Део зарађеног новца улагао је у некретнине, 
прецизније речено у земљу7. Био је ожењен Станом (13.10.1855-1946) 
рођеном Брајовић из Мојдежа, ћерком Лазара и Марије рођене 
Вукасовић. Брак је склопљен 13.3.1879. године. Њиховa деца су Лазар 
(1880), Стане (1883), Божо (1884), Елена (1886), Маре (1888), Насте 
(1893) и Јованка (1900).  
 
8(7/1-4)ЛАЗАР (15.4.1880-31.12.1940) Богданов  
Живео је Америци у коју је, као двадесет петогодишњи младић, стигао 
23. априла 1905. године бродом La Bratagne из француске луке Le 
Havre. Сапутници на путу у „обећану“ земљу били су му његови 
земљаци Јован Зорић, Саво Котлаш и Шпиро Брајовић. Погинуо је у 
једном од рудника Аљаске. Сахранио га је млађи брат Божо. 
Интересантан је и веома малом броју људи познат детаљ из Лазаревог 
живота. Наиме, Лазар је, заједно са својим земљацима, Теодором 
Поробићем, Крстом Поробићем, Драгом Поробићем, Миланом 
Брајевићем, Шпиром Краљевићем, Николом Вујовићем, Томом 
Паријезом, Николом Андрићем, Шпиром Унковићем, Јованом 
Гојковићем, Томом Режићем, учествовао у испраћају и преносу 
посмртних остатака чувеног Марка Миљанова од Херцег-Новог до 
Котора. Дирнута њиховог пажњом и бригом у својој писаној 
захвалници помиње их Стефа, удовица Маркова. 
 
9(7/2-4)СТАНЕ (24.9.1883 - ?) Богданова 
 
 

 

 

 

                                                        
6 Као познат и признат мајстор свог заната Богдан је пуно радио по Конавлима.. Богданов 
унук Раде је, стицајем околности, од најстаријег члана једне породице из Конавала сазнао да 
се у његовој породици налази једна велика винска бачва коју зову „Богданова бачва“ а да ју 
је направио Богдан Унковић из Мојдежа. 
7 Богданови потомци и данас чувају копију купопродајног уговора који је 31. јануара 1901. 
године склопио са својим земљаком Илијом Марковим Вујовићем. 
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10(7/3-4)БОЖО (22.12.1884 - 31.12.1969) Богданов 
Земљорадник. Једно време живео је и радио у 
Америци у коју је дошао као слепи путник док је још 
био малолетан. По избијању Првог светског рата 
враћа се у отаџбину и пријављује се у добровољце8. 
Као борац српског добровољачког пука учествовао је у 
пробоју Солунског фронта. За ратне заслуге одликован 
је Карађорђевом звездом. По завршетку рата а за 
заслуге у њему добија земљу на територији Војводине. 

Био је ожењен Љубицом-Љубом (23.1.1899-1959) рођеном Вуковић, 
ћерком Николе и Милице рођене Ратковић. Брак је склопљен 
15.2.1920. године. Њихова деца су Милка (1921), Маре (15.11.1922), 
Раде (1924) и Насте (1927). Године 1927. одлази у Аустралију у којој 
остаје до своје смрти у Перту. Упокојио се у болници Fremantle. 
Сахрањен је 2. јануара 1970. године у православном, српском делу 
гробља у граду Karrakatta. Обред је служио свештеник Теодосије. 
 
11(7/4-4)ЕЛЕНА (2.6.1886 - 25.4.1888) Богданова  
Упокојила се као девојчица стара непуне две године. 
 
12(7/5-4)МАРЕ (25.9.1888 - ?) Богданова 
 
13(7/6-4)НАСТЕ (8.5.1893 - 10.11.1897) Богданова  
Упокојила се као девојчица стара четири године. 
 
14(7/7-4)ЈОВАНКА (28.1.1900- ?) Богданова  

 

15(10/1-5)МИЛКА (22.05.1921 - 09.07.1970) Божова  
Рођена у Мојдежу, у коме је завршила основну школу. 
За време окупације у Другом светском рату скоро 
девет месеци провела је у италијанском затвору на 
Превлаци, рт Оштро.  Учесник НОР-а. Године 1943. 
удаје се за Стевана Чепрнића (1910 - 1982). Њихова 
деца су син Слободан9 и ћерка Наташа10. Радила је 

                                                        
8 Илија Петровић, “Верници отаџбине» 
9 Слободан Чепрнић (30.07.1945) Рођен у Херцег-Новом. Завршио основну школу и 
гимназију у Херцег-Новом. Активан пливач у ПК "Јадран", члан државне омладинске 
репрезентације. Више година службеник у основној школи и фабрици "Шипад" у Босанском 
Шамцу, у којој је био активан члан и председник основне организације синдиката. Дописник 
спортског листа "Спорт". Више година руководилац Представништва предузећа "Шипад" у 
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као радник у Црвеном крсту и Дому пензионера у Херцег-Новом. Била 
је члан СУБНОР-а Југославије, ССРНЈ, КПЈ и СКЈ. Живела је и радила у 
Херцег-Новом. Упокојила се у Херцег-Новом. Сахрањена је на Градском 
гробљу Савина. 
 

16(10/2-5)МАРЕ (15.11.1922 - 25.8.2002) Божова  
Рођена у Мојдежу, у коме је завршила основну школу. 
Гимназију завршава у Београду. Учесник НОР-а. Учесник 
Омладинске радне акције изградње пруге Шамац - 
Сарајево 1947. године. Године 1947. запошљава се у 
Државним железницама ДФЈ, Железничка управа 
Сарајево, железничка станица Маглај. Године 1948. по 
потреби службе премештена у Сарајево, а 1951. године у 

Генералну дирекцију ЈЖ у Београду. Била је члан СКОЈ-а, СУБНОР-а 
Југославије, Међународног удружења покрета отпора железничара 
Европе (AIRR), ССРНЈ, КПЈ и СКЈ. Указом Председника ФНРЈ од 1962. 
године носилац је Ордена за заслуге за народ са сребрном звездом. Са 
35 година радног стажа на ЈЖ пензионисана је 1982. године. Удаје се, 
21.11.1954. године, за Илију Војводића (1920 - 1995). Њихов син је 
Раде11. Упокојила се у Београду. Сахрањена је на гробљу Лешће у 
Београду. 
 
17(10/3-5)РАДЕ (15.10.1924 – 13.5.2006) Божов  
По завршетку основне школе у родном Мојдежу завршава столарски 
занат у Херцег-Новом. Помоћнички испит из столарског заната полаже 
27. маја 1941. године. Учесник је НОР-а. По завршетку рата био је 
                                                                                                                                                          
Херцег-Новом. Живи и ради у Херцег-Новом. Са супругом Вилмом има сина Стефана 
(27.02.1993 - ).     
10 Наташа Чепрнић (26.02.1948 - ). Рођена у Херцег-Новом. Завршила основну школу, нижу 
музичку школу и гимназију у Херцег-Новом и Природно-математички факултет, одсек 
Биологија, у Београду. Активан учесник студентског покрета. Дипломирани професор 
биологије. Учесник савезне радне акције "Братство - Јединство" 1963. године. Добитник 
ударничке значке. Професор биологије у Сребреници (1973 - 1974. године) и Школском 
центру "Иван Горан Коначић" у Херцег-Новом од 1974. године.      
11 Раде Војводић (03.04.1956 -) Рођен у у Београду. Завршио основну школу, гимназију и 
Факултет политичких наука у Београду. Дипломирани политиколог. Специјалиста за односе 
с јавношћу. Преводилац и стални судски тумач за руски језик за подручје окружног суда у 
Београду. Радио у Заједници ЈЖ (15.07.1981 - 14.08.2005.) као новинар и уредник листа 
"Железничке новине" и шеф Одсека за комуникације. Запослен је као саветник за Односе са 
јавношћу у Дирекцији за железнице, Република Србија. Члан je Удружења новинара Србије и 
Удружења научних и стручних преводилаца Србије. Живи и ради у Београду. Са супругом 
Јеленом (22.03.1959 - ) има ћерку  Катарину (30.12.1983). 
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подофицир односно официр у Народној милицији до 1951. године када 
је демобилисан. Након тога, све до пензионисања, радио је као столар 
у Опште-грађевинском предузећу-Херцег Нови, „Првоборцу“ и 
Стамбеном предузећу Херцег-Нови. Једно време живео је у Игалу. 
Након катастрофалног земљотреса обнавља стару породичну кућу у 
Мојдежу и у њој , заједно са супругом, живи од 1991. године. Био је 
ожењен Аном-Анком рођеном Вукосављевић од оца Илије и мајке 
Елене рођене Ђуровић из кућанске Ластве. Брак је склопљен 8.4.1950. 
године те су 2000. године уласком у двадесетпрви век прославили 
„златну“ свадбу. Њихова деца су син Милован-Лазар (1951) и ћерка 
Љубица (1954). Сахрањен је код цркве Свети Спас у Мојдежу. 
 

18(10/4-5)НАСТЕ (6.2.1927- ) Божова  
Рођена у Мојдежу, у коме је завршила основну 
школу. Женску занатску школу похађала је у 
Херцег-Новом, а завршила у Брчком. До фебруара 
1946. године живела је у Мојдежу. Касније је 
живела у Брчком (1946 - 1947.), Маглају (1947 - 
1951.), Босанском Броду (1951 - 1953.) и Сарајеву 
(1953 - 1992.). Учесник је Омладинске радне акције 

изградње пруге Брчко - Бановићи 1946. године. Била је члан 
Средњошколског комитета СКОЈ у Херцег-Новом. Радила је у Среском 
комитету КПЈ за Брчко. Године 1947. удаје се за Милоша Петровића 
(1924 - 1995), пуковника ЈНА. Њихова деца су синови Владимир (1948) 
12 и Здравко (1958)13. 
 
 

 

 

                                                        
12 Владимир Петровић (02.07.1948 -) Рођен у Маглају. Завршио основну школу, гимназију и 
Вишу комерцијалну школу у Сарајеву. Као грађанско лице на служби у ЈНА радио у 
финансијској служби Команде Сарајевске армијске области. У периоду 1990 - 1992. године 
био власник агенције за промет некретнина у Сарајеву. Од 1992. године са супругом Сањом 
живи у Данској. 
13 Здравко Петровић (06.06.1958 - ) Рођен у Сарајеву. Завршио основну школу, гимназију и 
Правни факулет у Сарајеву. Био је судија Војног суда у Сарајеву, а у периоду 1991 - 1992. 
године судија Војног суда у Тивту. Од 1992. године живи и ради у Београду. Радио је као 
судија Војног суда, а затим као судија Врховног војног суда. Докторирао је на Привредној 
академији у Новом Саду из области осигурања. Школске 2004/2005. године на Привредној 
академији у Новом Саду обављао дужност проректора Универзитета. Сада ради као адвокат. 
Са супругом Наташом (17.10.1961 - ) има ћерку Милицу (21.03.1995)  
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19(17/1-6)МИЛОВАН-ЛАЗАР (25.4.1951- ) Радов  
Рођен у Херцег-Новом. Основну школу је завршио у 
Мојдежу и Херцег-Новом, где је завршио и гимназију. 
Године 1974. дипломира на Електротехничком 
факултету у Сарајеву а магистрира на истом факултету 
али у Београду 1985. године. Радио је у ЈНА (Технички 
опитни центар-полигон Превлака до 1991. године, затим 
у Војсци Југославије, односно Војсци СЦГ у метролошкој 

лабораторији у Тивту. Бави се научно-стручним радом и аутор је више 
елабората, стандарда и докумената о систему квалитета. У домаћим 
стручним часописима на симпозијумима и конгресима је, до сада, 
објавио преко 35 научних и стручних радова. Овом приликом наводим 
само два Милованова рада: „Фибер-оптички жирокомпас“ и „Дигитално 
повезивање бродских навигационих уређаја“. За свој изузетан рад је, 
до сада, одликован четири пута. Хонорарни је наставник на факултету 
за поморство у Котору. Ожењен је Марином (24.2.1961- ) рођеном 
Распоповић, економским техничаром из Ниша, ћерком Велимира и 
Маријане рођене Гојковић. Њихова деца су син Раде (1980) и ћерка 
Анкица (1983). 
 
20(17/2-6)ЉУБИЦА (2.8.1954- ) Радова  
Дипломирала је на Вишој поморској школи у Котору. Била је 
службеник Херцегновске банке све до њеног затварања. Била је удата 
за Неђељка-Неђа Мијајловића. Њихова деца су син Владимир-Владо14 
и ћерка Ана-Марија15. 

 

21(19/1-7)РАДЕ (15.10.1980- ) Милованов-Лазарев  
Рођен у Котору. Основну школу и гимназију је завршио 
у Херцег-Новом. Апсолвент је Више поморске школе у 
Котору. 
 
 
 
 

 
 

 

                                                        
14 Електотехничар. Власник је погребног предузећа „Лазарев кук“. 
15 Студент Више физиотерапеутске школе 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                       Братства-Унковић 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

616 

 

22(19/2-7)АНКИЦА (21.2.1983- ) Милованова-
Лазарева  
Рођена у Котору. Основну и средњу туристичку 
школу је завршила у Херцег-Новом. Дипломирала је 
на факултету за туризам и хотелијерство у Котору. 
Живи у Херцег-Новом. 
 
 

 
 
Огранак СТЕВАНА УНКОВИЋА 
 

1СТЕВАН  
Био је ожењен Саром (1806-7.8.1866) Јоковом рођеном Поробић из 
Мојдежа. Њихова деца су близанци Софија и Ђуро (1840), Марко 
(1845), Јане (1853) и Андрија (1854). 
 
2(1/1-2)СОФИЈА (18.4.1840 - 20.7.1919) Стеванова  
Домаћица. Била је удата за Крста (22.9.1839) Ђорђијевог Режића из 
Мојдежа. Брак је склопљен 25.9.1859. године. Њихова деца су Мијо 
(2.10.1869), Симеон (1871), Милан (13.11.1873-9.1.1955), Марица 
(13.10.1875), Томо (31.10.1878) и Јово (14.10.1881). 
 
3(1/2-2)ЂУРО (18.4.1840 - 1.4.1917) Стеванов  
Земљорадник. Био је ожењен (20.11.1866) Маријом-Маром (1.7.1840-
1.2.1920) рођеном Поробић из Мојдежа, ћерком Јована и Марије 
рођене Лучић. Брак је склопљен 20.11.1866. године у Мојдежу. 
Њихова деца су Ана (1867), Крсто (1871), Анета-Ана (1874), Лазар 
(1877) и Шпиро (1879). 
 
4(1/3-2)МАРКО (18.4.1845 - 21.6.1917) Стеванов  
Био је ожењен Аном-Анђом (27.9.1852) рођеном Будеч из Мојдежа, 
ћерком Илије и Ане рођене Моровић. Њихова су деца Милица (1875) 
Савета (1875), Василије-Васо (1877), Симо (1879), Госпава (1881), 
Стане (1884), Душан (1885) и близанци Анђелика и Стефо (1886). 
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5(1/4-2)ЈАНЕ (13.5.1853 - 8.3.1906) Стеванова 
Упокојила се у покрајинској болници у Дубровнику16. 
 

6(1/5-2)АНДРИЈА (1854 - 29.5.1868) Стеванов 
Упокојио се као дечак стар четрнаест година. 
 
7(3/1-3)АНА (10.11.1867 - ?) Ђурова  
 
8(3/2-3)КРСТО (27.8.1871 - 24.10.1926) Ђуров  
Зидар. Био је ожењен Јованком (3.10.1874) рођеном Миловић, ћерком 
Лазара Вуковог  и Јелене рођене Поробић. Брак је склопљен 
21.11.1897. године. Из овог брака није било потомака. Био је члан 
Српске земљорадничке задруге основане 1912. године у Мојдежу. 
 
9(3/3-3)АНЕТА-АНА (28.10.1874 - ?) Ђурова  
Била је удата17 за Крста Јововог Шпирта, земљорадника из Пријевора 
код Херцег-Новог. Брак је склопљен 7.1.1893. Њихова деца су синови 
Видак (1894-1894) и Марко (1895-?) и ћерке Цмиља (1897-1897) и 
Стана (1898-?). 
 
10(3/4-3)ЛАЗАР (22.3.1877 - 1.9.1879) Ђуров  
Упокојио се као дете старо непуне две године. 
 
11(3/5-3)ШПИРО (2.11.1879 - 17.11.1958 ) Ђуров  
Зидар. Био је ожењен Миланком-Милом (18.7.1887-18.7.1970) рођеном 
Брајовић, ћерком Стевана и Нене рођене Вујовић. Брак је склопљен 
25.1.1914. године. Из овог брака није било потомака. 
 
12(4/1-3)МИЛИЦА (1875 - 24.4.1879) Маркова  
Упокојила се када је имала четири године. 
 
13(4/2-3)САВЕТА (30.9.1875 - ?) Маркова 
 
14(4/3-3)ВАСИЛИЈЕ-ВАСО (13.1.1877 - 13.10.1880) Марков  
Упокојио се као трогодишњи дечак. 
 
15(4/4-3)СИМО (7.9.1879 - ?) Марков 

                                                        
16 Анаграф Мојдежа и Ратишевине 
17 Јово Н. Влаховић, Пријевор код Херцег-Новог, Београд 1997 
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16(4/5-3)ГОСПАВА (26.8.1881 - 9.2.1960) Маркова  
Била је удата за Милана (17.11.1875-1.2.1918) Богдановог Радунчића, 
зидара, удовца из Мојдежа. Њихов син је Обрен (1905). 
 

17(4/6-3)СТАНЕ (2.3.1884 - 27.7.1884) Маркова  
Упокојила се као петомесечна беба. 
 
18(4/7-3)ДУШАН (30.1.1885 - ?) Марков 
 
19(4/8-3)АНЂЕЛИКА (22.8.1886 - 13.10.1886) Маркова  
Упокојила се као беба стара непуна два месеца. 
 

20(4/9-3)СТЕФО (22.8.1886 - 16.10.1886) Марков  
Упокојио се као беба стара непуна два месеца. 
 
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 Унковић из Мојдежа. 
ЈОВАН  
Био је ожењен Маријом рођеном Озринић. Њихов син је Михаил. 
МИХАИЛ (1771 - 14.3.1851) Јованов 
МИЛКА (1892 - 1943)  
Домаћица. Била је удата за Васа Милошевог Гугоља, земљорадника из 
Пријевора код Херцег-Новог. Њихова деца су син Милош18 (1913-?) и 
ћерка Вукосава-Вука19 (1914-?). Живела је у Брчком. 
ВАСО  
Био је ожењен са Анђом рођеном Радановић. Њихова ћерка је Соке. 
СОКЕ (1846 - 8.11.1907) Васова  
Била је удата за Гаврила Косића. 
МАРИЈА-МАРЕ  
Била је удата за Јока Вујачића. Њихова деца су Јован (2.10.1852) и 
Анђе (1853-31.1.1933). 
                                                        
18 Воћарски техничар. Био је ожењен Маром рођеном Влаисављевић из Брчког. Њихова деца 
су син Радослав и ћерка Радмила. 
19 Домаћица. Била је удата за Тома Зиројевића из Брчког. Њихова деца су син Војин и ћерке 
Милкица и Војна. 
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ТЕОДОРА  
Била је удата за Сима Лепетића. Њихова ћерка је Таде (1803-1.4.1853) 
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