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ББРРААТТССТТВВОО  ББРРААЈЈООВВИИЋЋ  
 

рајовићи су неспорни староседеоци Мојдежа. „У неким 
извјештајима католичких свештеника Конгрегацији за ширење 
римске вјере из 17. вијека помиње се насеље Брајовићи. У 

земљишној књизи из 1690. године укључени су Иван, Никола и Вуко. У 
Мојдежу током 18. вијека главарска кућа1“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Брајевићи, Ово су старосједиоци, од којих се Вуко Брајовић још 1726 
спомиње као добростојник. Славе Петров-дан. Из овог је братства био 
Васо Брајевић који је у великом грчком устанку, кад оно архиепископ 
Герман, код Ђурђеве цркве, заставу слободе разви, чуда јунаштва 
показао, те, доста допринио, да онда оном народу сине зрачак 
слободе. Одликовао се при опсади и заузећу Триплице, као избавитељ 
Фабијера, грчког војсковође и његове војске, услијед пада Мисолунта, 
па и у многим другим подузећима, био је први међу међу првим, и 
савјетом и дјелом. Био је именован краљевим ађутантом. Његови су 
синови данас генерали у грчкој војсци" 2 
 
„Ноте од соли државе Новске“ везују Брајовиће за Мојдеж својом, за 
ово село првом сачуваном књигом, оном из 1751. године. Те године 
главар села беше Ђуро Брајовић чија кућа бројаше 17 душа. Осим њега 

                                                        
1 др Горан Комар, Херцех-Нови, Историја новска од искона до пада Венеције 
2 поп Саво Накићеновић, Наведено дело 

ББ 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                 Братства-Брајовић 
 

 
Зоран Ђуров Шабовић 

117 

у овом својеврсном попису становништва наводи се и Бошко Брајовић 
са 10 чланова породице и Иван Брајовић са 9 чланова породице. 
 
Ноте од соли за 1758. годину наводе Ђура Брајовића као главара села 
чија кућа има осамнаест(!) душа. Осим њега наводи се и Бошко 
Брајовић са 10 чланова породице. Нема у овом попису Ивана који се 
наводи 1751. године  али се, на његовом месту, наводе Јово са 
породицом од шест душа, Никола са породицом од шест душа, Јевто са 
породицом од четири душе и Ђуро са породицом од осам душа. Сва 
четворица су, по овом документу, Иванови синови. Могуће је да се 
ради о потомцима Ивана из 1751. године 
 
Ђуро Брајовић је и 1763. године владар-кнез села. Његова кућа броји 
те године 12 душа а кућа Бошка, који се наводи и у ранијим нотама, 
броји 10 душа. И у овим нотама се наводе Јово и Никола Иванови са 8 
односно седам чланова породице. Први пут се срећемо у овим нотама 
са Симом чија кућа броји четири душе. 
 
Из следеће сачуване књиге, оне из  1771. године, сазнајемо да је Ђуро 
и даље кнез села али да његова породица ове године броји девет 
чланова што је мање него раније. Наводе се ове године Саво Бошков 
са домаћинством од 8 душа, Јово Иванов са домаћинством од 8 душа, 
Никола Иванов са домаћинством од 7 душа и Никола Јованов са 
домаћинством од 8 душа. Знатно ниже од њих, под редним бројем 27, 
наводи се Симо Брајовић чије домаћинство броји осам душа. 
 
Године 1772. наводи се пет кућа Брајовића. Кућа кнеза Ђура са девет 
душа, кућа Сава са седам душа, кућа Јова са осам душа и две(!) куће 
Николе, обе са по седам душа. Шеста кућа која се наводи је кућа Сима 
Брајовића и она има седам душа. Налази се на истом месту у документу 
као и претходне године, одвојено од осталих Брајовића а непосредно 
испред Думовића. 
 
Године 1789. поред кнеза Николе, његове породице са 9 душа и Сава 
Брајовића са породицом од 12 душа наводи се само један Никола са 
породицом од 9 душа и, по први пут, Мијат са породицом од шест 
душа. Поред раније помињаног, а од осталих Брајовића издвојеног 
Сима Брајовића у овом документу наводи се и Јоко Брајовић са 
породицом  од осам душа. Налази се непосредно уз поменутог Сима.  
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И данас су у Мојдежу куће овог братства груписане у „Горњим“ и 
„Доњим“ Брајовићима. Место на листи на којем се наводе Симо и Јоко 
Брајовић упућује да они припадају такозваним „Доњим Брајовићима“. 
Породично предање каже да „горњи“ и „доњи“ Брајовићи нису чак ни у 
родбинској вези.  
 
Кнез Никола, Сава, Никола и Мијат се налазе и на самом почетку 
пописа из 1792. године. Куће Сима са девет и Јока Брајовића са десет 
душа наводе се, издвојено од њих, под редним бројевима 29 и 30. 
 
Нота од соли за 1799. годину наводи Николу са породицом од пет 
душа, Лазара са породицом од седам душа, Д(!)ура са породицом од 
пет душа, Пера са породицом од пет душа, Коста а породицом од пет 
душа и Мијата са породицом од девет душа. Симо са породицом од 
девет душа и Јоко са породицом од пет душа налазе се, као и раније, 
један уз другог на листи. Овог пута нешто ниже на редним бројевима 
42 и 43. 
 
Чланови овог братства су били тутори мојдешке парохијалне цркве, 
цркве Светог Вазнесења Христова – Свети Спас. У више бројева 
шематизма православне епархије бококоторско-дубровачке записано је 
да су то били: Тодор (1874. и 1877. године), М.Брајовић (година-
1898,1899 и 1900) и Лаз.Брајовић (година-1904, 1905,1906,1907,1908 и 
1909). 
 
Родослов братства Брајовић из Мојдежа изградило је пет огранка. 
 
Први3, онај чији је родоначелник Вук изградило је десет колена и чине 
га 155 члана. У овом огранку најчешће обнављана мушка имена су 
Ђуро и Петар. Најчешће обнављано женско име овог огранка је Анета. 
Бракови са највећим бројем потомака, по осам, су бракови између 
Тодора (1837-1914) Илијиног и Софије рођене Андрић и Аћима-Милана 
(1865-1944) Ђуровог и Анђелије рођене Мандић. 
 

                                                        
3 Основу за израду огранка Вука Брајовића представљао је родослов који је 1993. године 
израдио покојни Јован Аћимов-Миланов Брајовић. Велику захвалност за даљу разраду овог 
огранка дугујем, пре свих, Љубу Аћимовом-Милановом Брајовићу и Зорану Драгутиновом 
Брајовићу. 
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Други4 огранак, онај чији је родоначелник Гаврило изградило је седам 
колена и чини га 65 чланова. У овом огранку најчешће обнављано 
мушко име је Петар. Брак са највећим бројем потомака, њих седам, је 
брак између Обрада (1911-1973) Васовог и Драгославе рођене 
Мрачевић. 
 

Трећи5 огранак, онај чији је родоначелник Шпиро изградило је шест 
колена и чини га 46 чланова. У овом огранку најчешће обнављана 
мушка имена су Петар, Видо, Лазар и Драго. Најчешће обнављано 
женско име овог огранка је Љубица-Љубе. Брак са највећим бројем 
потомака је брак између Марка Шпировог и Анете рођене Лучић.  
 
Четврти6 огранак, онај чији је родоначелник Васо изградило је пет 
колена и чини га 19 чланова. У овом огранку најчешће обнављано 
мушко име је Марко. Брак са највећим бројем потомака је брак између 
Марка Ђуровог и Стане рођене Вавић. 
 
Пети7 огранак, онај чији је родоначелник Ђуро изградило је шест 
колена и чине га 44 члана. У овом огранку најчешће обнављано мушко 
име је Јован-Јово. Најчешће обнављано женско име овог огранка је 
Госпава. Брак са највећим бројем потомака, њих дванаест, је брак 
између Стевана Марковог и Нене рођене Вујовић. 
 
Са доста великом сигурношђу може се рећи да из овог огранка потиче 
Васо Брајо(е)вић, чувени јунак грчко турских ратова. И данас је некима 
спорно одакле Васо води порекло. По једнима он потиче из 
Бјелопавлића док је, по другима, пореклом из Мојдежа. Заступници 
прве опције објавили су на сајту8 www.tvorac-
grada.com/forum/viewtopic текст у којем се позивају на грчког аутора 
Atanasiosa Hrisolagisa који је, у оквиру библиотеке историјских 
истраживања, 8. јануара 1876. године написао књигу о Васу 
Брајо(е)вићу. По њему Васо је рођен крајем осамнаестог века, тачније 
                                                        
4 Велику захвалност за помоћ у изради родослова овог огранка дугујем Ратку-Рајку Гојковом 
Брајовићу 
5 Велику захвалност за помоћ у изради родослова овог огранка дугујем Драгу-Драгану 
Петровом Брајовићу и Виду Тодоревом Брајовићу 
6 Велику захвалност за помоћ у изради родослова овог огранка дугујем Ђуру Марковом 
Брајовићу 
7 Велику захвалност за помоћ у изради родослова овог огранка дугујем Божу Вуковом 
Брајовићу 
8 Аутори сајта нису могли а да не помену тврдње да је Васо рођен у Мојдежу. 
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1790. године, у виђенијој и веома поштованој црногорској породици у 
Бјелопавлићима. По овом аутору Васо, сада већ као Vasos Mavrouniotis, 
се 1821. године са групом сународника и браћом Радошем и Шпиром 
придружује борби Грка против Турака. По закључењу мировног 
споразума Васо, као генерал, остаје у грчкој војсци. Жени се Гркињом. 
Из овог брака су синови Tumeleon и Aleksandar. Упокојио се 9.6.1847. 
године. Сахрањен је на атинском гробљу. 
Заступници друге опције споре да је Васо из Бјелопавлића. Веома је 
због тога потребно пажљиво ишчитавање чланка Л.А. Томановића 
„Бокељи у рату за ослобођење грчко“. Овај чланак је објављен у 
оквиру Српско далматинског магазина, књига XXX, у Задру 1873. 
године9. Пажљиво ишчитавање је потребно пре свега због детаљног 
описа Васовог животног пута пре одласка у Грчку. Из описа је посве 
јасно да је Васо из Боке. "Разни су карактера људи на свијету. Има 
људи који се немогу обикнути да материјално работају, ма од глади 
умрли; њихов дух тежи за њечим узвишенијем; они немогу трпјети 
ничије заповједи и господство. Овакав је био наш Васо Брајовић из 
Новога. Изашавши као и други дјететом по мору, није му се дало 
морнаром бити; занату се није могао научити, а трговати није 
расположен био. Средњег стаса, уредног соразмјерна живота, оном 
мушком красотом лица, што кажује јунака, бијаше га природа 
обдарила10“. 
Интересантно је да ни једни ни други не наводе име Васовог оца. 
Његово објављивање сигурно би разрешило дилему о месту из којег 
Васо потиче. На овом месту изнећу посве слободну тезу о томе. 
Матичне књиге на које сам се наслањао у свом раду помињу Васа 
Брајовића од оца Лазара и мајке Јоке рођене Радунчић. Васо који се 
овде помиње је рођен 1799. године а упокојио се 18.11.1859. Чланови 
огранка братства Брајовић не могу са сигурношћу потврдити да је реч 
о „нашем“ Васу али је не могу ни искључити. Оно што они тврде је да 
је Васо, грчки јунак, члан њиховог огранка. 
 
Брајовићи се женидбама ородише са Шабовићима, Андрићима, 
Кулиновићима, Поповићима, Котлашима, Зорићима, Влаовићима, 
Трипковићима, Поробићима, Миловићима, Радуловићима, Вујовићима и 
Режићима а удајама са Влаовићима, Кулиновићима, Поробићима, 

                                                        
9 Чланак у целини објављујем у прилозима књиге 
10 Л.А. Томановић, Бокељи у рату за ослобођење грчко, Српско далматински магазин, књига 
XXX, Задар 1873. 
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Зипанчићима, Котлашима, Режићима, Зорићима, Поповићима, 
Вујовићима, Велашима, Унковићима и Паријезима из Мојдежа. 
 
Чланови братства Брајовић који порекло вуку из Мојдежа данас живе, 
поред Херцег Новог и Игала, у Београду, Новом Саду, Врању, 
Подгорици, Холандији, САД.  
 
Брајовићи из Мојдежа славе Петров дан. 
 

Огранак ВУКА БРАЈОВИЋА 
 

1ВУК  (? - ?)   
Први Брајовић11 који је дошао у Мојдеж, могуће је, у време док су се 
између Млечана и Турака водила борбе око Херцег Новог. Дошао је, 
преко Конавала, из Бјелопавлића. Два брата су му остала у Конавлима 
односно селима Микулићи и Дунаве. Примили су римокатоличку веру. 
Нити чланови братства које сам контактирао, нити у документима која 
су ми била доступна постоје подаци о имену и пореклу његове жене. 
Зна се само да су њихова деца синови Никола, Ђуро и Божо. Његово 
име наводи се под редним бројем шеснаест у попису харамбаша и 
војних лица који су се сретали у списима которског ванредног 
провидура. 
 

2(1/1-2)НИКОЛА  (? - ?) Вуков  
Нити чланови братства које сам контактирао знају, нити у документима 
која су ми била доступна постоје подаци о његовој судбини. Могуће је 
да је „Никола Брајович кнез од Мојдежа“ један од подписника 
документа12 датираног 9. октобра 1766. године а писаног у цркви 
Светог Спаса на Топлој. Оно што је  на основу матичних књига рођених 
непобитна чињеница је да је његов син Ђурица.  
 
 

                                                        
11 Дуго је опстајала дилема да ли је правилно рећи „Брајовић“ или „Брајевић“. 
Објашњавајући ову дилему Јован Брајовић (1903-1994) каже: "До 1869. окрузи бокешки и 
дубровачки нијесу били подложни војничкој обавези у стојећој војсци као остале покрајине. 
Дат је налог свештенству и општинским управама да се попишу војни обвезници. Зато 
Мојдежани чине попу да спали књиге да се не би знале године рођења и тада се побркало 
Брајовић-Брајевић“. Међутим, треба напоменути да се и документа појединих чланова овог 
братства који су рођени педесетих година прошлог века пишу двојако. Тако је, на пример,  
Зоран и „Брајовић“ али и „Брајевић“. 
12 др Горан Комар, Наведено дело 
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3(1/2-2)ЂУРО  (? - ?) Вуков  
Уживао је велики углед међу мештанима па је као такав у дужем 
временском периоду, од 1751. до 1780. године, биран за кнеза села. 
Његово име се помиње у Нотама од соли за 1751, 1758, 1763, 1771 и 
1772. годину. По првој књизи, оној из 1751. године, његово 
домаћинство је бројало 17 чланова. У истом документу али за 1758. 
годину стоји да његово његово домаћинство броји 18 чланова, за 1763. 
годину 12 чланова, за 1771. годину 9 чланова и за 1772. годину 9 
чланова. Ђуро се помиње и у једном документу13 из 1738. године који 
говори о пресуди у спору који је вођен између њега и Станич(ш)е 
Радунчића из Мојдежа. Остаје, за сада, непознато име његове жене и 
све деце. Зна се да је један од њих био Лазар (1871). 
 

4(1/3-2)БОЖО   (? - ?) Вуков  
Нити чланови братства које сам контактирао знају, нити у документима 
која су ми била доступна постоје подаци о његовој судбини. Такође не 
постоје, па ни у основној верзији родослова коју је урадио Јован 
Брајовић, подаци о томе да ли је био ожењен и да ли је имао потомке.  
 

5(2/1-3)ЂУРИЦА (? - ?) Николин  
Био је ожењен Маријом рођеном Сабљичић. Њихова деца су Марко 
(1812), Анђелија-Анђа14 (1819), Спиридон (1822) и Јеша15 (1824).  
 

6(3/1-3)ЛАЗАР  (? - ?) Ђуров  
Његова деца су синови Илија и Саво и ћерка Милица (1843). 
 

7(5/1-4)МАРКО  (1812 - 8.8.1877) Ђуричин  
Копач.  
 
8(5/2-4)АНЂЕЛИЈА-АНЂЕЛКА-АНЂА  (1819-5.4.1913) Ђуричина  
Швеља. Била је удата за Сима Николиног Влаовића из Мојдежа. 
Њихова деца су Ђуро-Ђорђе-Георгије (27.3.1850), Јелена (17.5.1852-
24.4.1898), близанци Марко (20.10.1853) и Анђе и Крсто (20.7.1859. 
 
9(5/3-4)СПИРИДОН (1822 - 13.4.1846) Ђуричин  
Помиње се у документу који је 3. марта 1822. године сачинио парох 
Георгије Поповић16. 
                                                        
13 др Горан Ж. Комар, Наведено дело 
14 Горан Ж. Комар, Херцегфновски ћирилични пописи 1750-1826, Херцег Нови 2011, 230 
15 Из матичне књиге умрлих НОГО Херцег Нови, књига XIII за године 1858-1899  
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10(5/4-4)ЈЕША  (1824 - 25.1.1875) Ђуричина  
Преља. Била је удата за Тома Кулиновића из Мојдежа. Њихова деца су 
ћерка Елена (1854-1.11.1860) и син Крсто (1859-9.11.1860).  
 

11(6/1-4)ИЛИЈА  (? - ?) Лазарев   
Био је ожењен Софијом-Соком рођеном Лучић. Њихова деца су Митар 
(1833), Тодор (1837),  Јане-Ана (1840), Анета (1843) и Јован-Јово 
(1850). 
 

12(6/2-4)САВО (? - ?) Лазарев  
Био је ожењен Станом (1810-1878) рођеном Шабовић, ћерком Тодора и 
Марије рођене Милић из Мојдежа. Њихова деца су синови Ђуро (1831), 
Марко (1834) и Лазар (1840). 
 

13(6/3-4)МИЛИЦА (26.3.1843 – 30.8.1914) Лазарева  
Била је удата за Ђура Брајовића из Мојдежа.  
 

14(11/1-5)МИТАР (3.11.1833 - ?) Илијин   
Каменорезац. Сигурно је да је био жив 1883. године јер се тада наводи 
као мајстор на радовима који су обављани пре освештења темеља 
цркве Аветог Архангела Михаила на тргу Белависта у Херцег Новом. 
Био је ожењен Наном (2.1.1857) рођеном Алексић, ћерком Ника и 
Марије рођене Гавриловић. Брак је склопљен 14.7.1872. године. 
Њихова деца су синови Крсто (1873) и Спиридон (1875) и ћерке Зоркa 
(1878) и Илинкa (?-?).   

 

15(11/2-5)ТОДОР (3.4.1837 - 26.6.1914) Илијин  
Зидар. Тутор мојдешке цркве Светог Вазнесења Христова - Свети Спас. 
Био је ожењен Софијом (13.1.1854-18.1.1922) рођеном Андрић из 
Мојдежа, ћерком Шпира и Васе рођене Гојковић. Њихова су деца 
Савета (1871), Илија (1872), Марија (1875), Љубе (1876), Јанко (1878), 
Секуле (1882), Петар (1885), Анђе (1890) и Мирко (1893).  
 

16(11/3-5)ЈАНЕ-АНА (6.10.1840 - 23.12.1916) Илијина  
Удавала се два пута. Први Јанин-Анин муж био је Павле Ђуров 
Поробић из Мојдежа. Њихова ћерка је Крстина (1858-27.2.1868). Други 
Јанин-Анин муж био је Вуко Јованов Зипанчић (22.11.1841-7.5.1907), 
поморац и учесник херцеговачког устанка. Брак је склопљен 11.7.1870. 

                                                                                                                                                          
16 Горан Ж. Комар, Херцегфновски ћирилични пописи 1750-1826, Херцег Нови 2011, 257 
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Из брака са Вуком су синови Илија17 и Јован18 и ћерка Анета19 
(14.4.1871-?).  
 

17(11/4-5)АНЕТА (8.11.1843 - 25.2.1933) Илијина  
Домаћица. Била је удата за Трипка (13.2.1831) Јоковог Поробића из 
Мојдежа. Брак је склопљен 21.9.1862. године. Њихова деца су син 
Митар20 (8.12.1866-1954)  и ћерка Анка. 
 

18(11/5-5)ЈОВАН-ЈОВО (15.11.185021 - 21.2.1893) Илијин   
Каменорезац-зидар. Женио се два пута. Прва Јованова жена била је 
Савета (17.8.1856)22 рођена Кулиновић, ћерка  Васа и Стане рођене 
Краљевић. Брак је склопљен 11.7.1874. године. Њихова деца су син 
Никола (1879) и ћерка Софија-Соке (1882). Друга Јованова жена била 
је Анета (1.10.1857-1895) рођена Пиљуровић из Ратишевине, ћерка 
Шпира и Анђе рођене Вујовић. Брак је склопљен 18.9.1881. године. 
Јованова и Анетина деца су синови Новак (1884) и Мићо (1888) .  
 

19(12/1-5)ЂУРО (23.1.1831 - 15.3.1904) Савов  
Каменорезац-зидар. Учесник Херцеговачког устанка 1875-1878. Био је 
ожењен Анђелијом-Анђом (6.1.1836) рођеном Зипанчић, ђерком Јована 
и Анђе рођене Кулиновић. Брак је склопљен 20.1.1861. године. Њихова 
деца су Глиго (1862), Аћим-Милан (1865), Стане-Анета (1867), Јованка 
(1868), Саво (1872) и Петар (1875). 
 

20(12/2-5)МАРКО (13.8.1834 - 7.10.1909) Савов  
Земљорадник. Учесник Херцеговачког устанка 1875-1878. године. Био 
је ожењен Софијом-Соком (14.9.1837-27.1.1927) рођеном Поповић, 
ћерком Јока и Јане рођене Миловић. Брак је склопљен 12.7.1862. 
године. Њихова деца су Крсто (1864), Лазар (1869), Госпава (1872), 
Јелена (1876), Стефан-Стеван (1877) и Во(ј)ин (1881). 
 

 

                                                        
17 Зидар. Био је ожењен Јоком рођеном Бубања из Врановића, ћерком Сима и Ане рођене 
Ерцеговић. 
18 Био је ожењен Вукосавом рођеном Котлаш, ћерком Марка и Маре Лазаревић 
19 Била је удата за Крста Јововог Поробића.  
20 Зидар. Био је ожењен Милицом рођеном Шабовић, ћерком Марка и Анете рођене Косић. 
Њихова деца су Угљеша (1902), Елена (1903), Јане (1905), Глиго (1907), Јоко (1910), Маше 
(1912), Анета (28.9.1914), Крстина (1917) и Трипко (1919). 
21 Код првог брака као датум рођења води се 15.11.1850 а код другог 15.12.1850. 
22 У анаграфу Мојдежа и Ратишевине као Саветин датум рођења води се 5.1.1852. године 
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21(12/3-5)ЛАЗАР (1840 - 5.8.1842) Савов  
Упокојио се као двогодишњи дечак. 
 

22(14/1-6)КРСТО  (18.4.1873 - ?) Митров  
Био је ожењен Станом рођеном Лазаревић. Њихова деца су син Бранко 
(1910) и ћерке Љепосава (1913) и Даница (1915). 
 

23(14/2-6)СПИРИДОН (30.9.1875 - 5.4.1878) Митров  
Упокојио се као дете старо непуне три године. 
 

24(14/3-6)ЗОРКА (30.10.1878 - ?) Митрова  
Чланови братства које сам контактирао немају података о њеној 
судбини.  Зна се да је живела у Америци.  

 

25(14/4-6)ИЛИНКА  (? - ?) Митрова  
Нити чланови братства које сам контактирао знају, нити у документима 
која су ми била доступна, постоје подаци о њеној судбини па се 
претпоставља да се упокојила веома млада. 
 

26(15/1-6)САВЕТА (20.2.1871 - 28.5.1905) Тодорева   
Била је удата за Јована Богдановог Котлаша из Мојдежа. Из овог брака 
је шесторо деце: ћерке Зорка23 (20.2.1901) и Славијанка (26.1.1903) и 
синови Ђуро (21.11.1894) Андрија (20.9.1896-26.11.1896), Павле 
(14.8.1898- ) и Гојко (1.9.1904-18.2.1965). 
 

27(15/2-6)ИЛИЈА (1.1.1873 - 31.12.1912) Тодорев   
Зна се да је живео у Америци и да се тамо и упокојио. Не зна се да ли 
је био ожењен и да ли је имао потомака. 
 

28(15/3-6)МАРИЈА (20.4.1875 - ?) Тодорева  
 

29(15/4-6)ЉУБЕ (1876 - 24.2.1877) Тодорева  
Упокојила се као беба стара шест месеци. 
 

30(15/5-6)ЈАНКО (22.10.1878 - 20.3.1881) Тодорев  
Упокојио се као дете старо три године. 
 

                                                        
23 Била је удата за Стевана Ђуровог Влаовића. Њихова деца су синови Светозар, Ђоко и 
Никола и ћерке Нада, Радмила, Велика и Љепосава. 
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31(15/6-6)СЕКУЛЕ  (14.7.1882-31.12.1913) Тодорев  
Нити чланови братства које сам контактирао знају, нити у документима 
која су ми била доступна осим датума рођења и датума смрти, постоје 
подаци о његовој судбини. Зна се само да се иселио у Америку где се и 
упокојио. 
 

32(15/7-6)ПЕТАР-ПЕРО (20.10.1885 - 26.5.1941) Тодорев   
Земљорадник. Био је ожењен Драгомиљом (20.9.1901-1954) рођеном 
Косић из Сврчуга код Херцег Новог, ћерком Новака и Соке рођене 
Косић. Свадба је одржана 19.1.1920. године. Њихова деца су Љубе 
(1922), Тодор (1923), Даница (1926) и Софија (1929). 
 

33(15/8-6)АНЂЕ  (12.5.1890 - ?) Тодорева  
Била је удата за Јефта Лазаревића из Кумбора. Њихова ћерка је 
Слава24. Члановима братства које сам контактирао нису познати 
детаљи из њеног живота. Зна се да се упокојила млада. 
 
34(15/9-6)МИРКО (6.2.1893 - 15.2.1893) Тодорев   
Упокојио се као беба стара само недељу дана. 

 

35(18/1-6)НИКОЛА (21.2.1879 - 20.6.1942) Јованов-Јовов 
Земљорадник. Био је ожењен Маром (1.4.1890) рођеном 
Лучић из Суторине, ћерком Јова-Јока и Елене рођене 
Зорић. Брак је склопљен 26.6.1910. године. Њихова деца 
су Негосава (1913), Јово (1918), Савета (1923), Петар 
(1926) и близанци Саво и Данило (1929).  
 

 

 

36(18/2-6)СОФИЈА-СОКЕ (13.6.1882 - 21.9.1959) Јованова-Јовова  
Била је удата за Дабовића из Мокрина код Херцег Новог. Њихова деца 
су син Томислав и ћерка Милка25. Уписана је у МКУ села Мокрине.  
 

 

 

 

 

                                                        
24 Удата је за Марка Пушића из Кумбора 
25 Удата је за Вида Ћурића из Игала. 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                 Братства-Брајовић 
 

 
Зоран Ђуров Шабовић 

127 

37(18/3-6)НОВАК  (13.9.188426 - 14.8.1945) Јованов-Јовов  
Рођен у Мојдежу. Трговац стоком. Као двадесет петогодишњак   стиже 
у Америку. Било је то 1. јуна 1909. Године. Новак је у Америку стигао 
бродом Chicago из луке Хамбург у Немачкој. Женио се два пута. Први 
Новаков брак био је са Станом (8.9.1895-30.1.1920) рођеном Тушуп из 
Мокрина, ћерком Максима и Савете рођене Косић. Брак је склопљен 
12.10.1913. године. Њихове ћерке су Анета-Анка (1915) и Невенка 
(1919). Друга Новакова жена (брак склопљен 12.7.1920. године) била 
је Анета (22.9.1895) рођена Ђурђевић, ћерка Милана и Крстине рођене 
Прлаиновић. Из овог брака није било потомака. Упокојио се у болници 
у Котору. 
 

38(18/4-6) МИЋО (13.10.1888 - 1972) Јованов-Јовов  
Рођен у Мојдежу. Као двадесет петогодишњак стиже у Америку 
15.11.1913. године. Живео је у Сан Франциску. Није се женио нити је 
имао потомака. 
 

39(19/1-6)ГЛИГО (18.11.1862 - ?) Ђуров  
Био је ожењен Софијом рођеном Лучић. Њихов син је Тодор.  
 
40(19/2-6)АЋИМ-МИЛАН (16.9.1865 - 12.7.1944) Ђуров   
Зидар. Девет година, у периоду од 1911. до 1920. године, живео је и 
радио у Америци. По повратку у родно село бави се млинарством. Дана 
2.3.1902. године жени се Анђелијом (2.7.1884) рођеном Мандић, 
ћерком Јова и Милице рођене Гојковић. Њихова деца су Јован (1903),  
близнакиње Нене  и Вукосава (1906), Госпава (1907), Чеде (1909), 
Ђуро (1911),  Глигорије-Глиго (1921), Михаил(о)-Мило (1923) и 
Љубомир (1926). Један је од Мојдежана који ће остати упамћен и по 
томе што је био учесник испраћаја посмртних остатака Марка 
Миљанова27 до границе Црне Горе. На Крсну славу, Петровдан, 
12.7.1944. године, из куће га одводе четници28 и убијају, заједно са 
Тодором Радунчићем, на месту званом Тијесни кланац у Мојдежу. 
 
                                                        
26 Споран је Новаков датум рођења. Датум који је овде наведен преузет је из Матичне књиге 
рођених и Матичне књиге венчаних. Међутим, на Новаковом гробу стоји натпис „Овдје 
почивају земни остаци Новак Брајевић рођ 1889+1915 и његова жена Нане Тушуп рођ 
1891+1920...“ 
27 Сачуван је документ у којем удовица Марка Миљанова, Стефа захваљује Мојдежанима на 
бризи коју су исказали том приликом. Међу именованим се налази и Аћим-Милан. 
28 У то време четници су Мојдежане чији су синови били у партизанима хапсили и 
спроводили у логор који се налазио у Баошићима. Тамо су држани као таоци. 
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41(19/3-6)СТАНЕ-АНЕТА  (29.7.1867 - 1941) Ђурова  
Била је удата за Катића29 из Суторине. Извесно време живела је у 
Сарајеву из којег се у родно село враћа на почетку рата у априлу 1941. 
године. Убрзо након тога умире. Чланови братства које сам 
контактирао знају да је имала ћерку али им је њено име непознато. 
 

42(19/1-6)ЈОВАНКА (1.7.1868 - 5.10.1941) Ђурова  
Члановима братства које сам контактирао непознати су подаци из 
њеног живота. Зна се само да је била удата за Франа Борићевића али 
се не зна да ли је из овог брак било потомака. 
 

43(19/2-6)САВО (1.9.1872 - 1935) Ђуров  
Земљорадник. Био је ожењен Аном (12.8.1879) рођеном Сладовић из 
Сушћепана, ћерком Ђура и Кате рођене Аврамовић. Њихова свадба је 
обављена 24.11.1907. године. Након женидбе Саво се враћа у Америку 
у којој је и пре тога боравио. Жена му се придружује 1911. године. 
Њихова деца су Ћуро (1912), Петар (1915) и Никола (1918). 
 
44(19/4-6)ПЕТАР-ПЕРО (13.12.1875 - 27.12.1880) Ђуров  
Упокојио се као петогодишњи дечак. 
 
45(20/1-6)КРСТО (2.7.1864 - 13.7.1869) Марков  
Упокојио се као петогодишњи дечак. 
 
46(20/2-6)ЛАЗАР (13.4.1869 - 12.12.1944) Марков  
Каменорезац. Био је угледан домаћин и као такав биран за кнеза села. 
Од 1906. до 1909. године, био је један од тутора мојдешке цркве 
Светог Вазнесења Христова - Светог Спаса. Несрећним случајем, 
изгубио је ногу у каменолому „Ђевојачке греде“ изнад Херцег Новог. 
Женио се два пута. Прва жена му је била Крстина (21.4.1877.) рођена 
Коњевић из Суторине, ћерка Илије и Стане рођене Јанчић. Брак је 
склопљен 18.11.1895. године. Лазарева и Крстинина деца су ћерке 
Насте (1896) и Стане (1897). Друга Лазарева жена је била Савета 
(26.1.1899) рођена Чепрнић из Топле, ћерка Јова и Љубе рођене 
Гудељ. Овај брак је склопљен 17.9.1923. године. Њихова деца су 
Софија (1924), Босиљка (1927), Драгутин-Драго (1928), Цмиљка (1930), 
Наида (1932), Васиљка (1934), Љепосава (1935), близанци Марко и 
Станка (1937) и Илинка (1939).  

                                                        
29 Члановима братства које сам контактирао непознато је његово име 
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47(20/3-6)ГОСПАВА (13.11.1872 - 4.4.1878) Маркова  
Упокојила се као шестогодишња девојчица. 
 
48(20/4-6)ЈЕЛЕНА (16.9.1876 - ?) Маркова  
 

49(20/5-6)СТЕВ(Ф)АН30 (20.10.1877 - 7.3.1937) Марков  
Земљорадник. Био је ожењен Саветом  (2.10.1888) рођеном Гојковић, 
ћерком Тодора и Анђе рођене Вукасовић. Брак је склопљен 22.9.1907. 
године. Њихова деца су син Ђуро и ћерка Милица (1912). Живео је у 
Америци. Остали детаљи из његовог живота непознати су члановима 
братства које сам контактирао. 
 

50(20/6-6)ВО(Ј)ИН31  (16.8.1881 - 7.3.1947) Марков  
Земљорадник. Један је од мештана Мојдежа којег су 
Италијани, после слома устанка, држали заробљеног  
прво у логору на Превлаци а потом у логору у 
Баошићима. Био је ожењен Саветом (1895-1972) 
рођеном Пештић, ћерком Јова и Анђе рођене 
Лазаревић. Брак је склопљен 20.2.1913. године. 
Њихова деца су Обренија (1914), Вукосава (1919), 

Марко (1922), Радован (1926), Владимир (1928) и Радмила (1934).  
 
51(22/1-7)БРАНКО  (1910 – 2.7.1972) Крстов  
Рођен у Игалу. Био је службеник општине Херцег Нови. Био је ожењен 
Славком Тодоревом рођеном Вучковић из Игала. Из овог брака није 
било потомака. 
 

52(22/2-7)ЉЕПОСАВА  (1.7.1913 – 23.8.1973) Крстова  
Удавала се два пута и имала петоро деце. Њена деца из првог брака су 
ћерка Дивна (3.6.1931) и синови Јован (13.5.1933) Хаџи-Костић и 
Ђорђе (1939). Њена деца из брака са Станиславом Огњановићем су син 
Светозар (15.8.1949) и ћерка Јелена. Умрла је у Београду. 
 
 

 

 

                                                        
30 У анаграфу Мојдежа и Ратишевине уписан је као Стефан 
31 У анаграфу Мојдежа и Ратишевине уписан је као Воин 
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53(22/3-7)ДАНИЦА  (17.10.1915 – 4.4.1986) Крстова  
Рођена у Мојдежу. У току рата упознаје Аntonia La Peru, 
италијанског официра-лекара, заљубљује се и одлази 
са њим у Италију где су се и венчали. Њихов син је 
Аntonio. Након само пар година Antonio старији умире 
од туберкулозе. Неколико година касније упознала је, у 
избегличком кампу у Salernu, Николаја (29.5.1898-
8.8.1970) Сомова32 члана старе племићке руске 

породице и официра Југословенске краљевске војске. Са њим је имала 
близанце, сина Олега33 (11.3.1953-27.12.1980) и ћерку Олгу34. Живела 
је и умрла у Чилеу. 
 

54(32/1-7)ЉУБЕ (19.3.1922 - ?) Петрова-Перова  
Удата је за Милоша Одаловића из Каменог код Херцег Новог. Брак је 
склопљен 16.1.1947. године. Њихова деца су син Ђорђе-Ђоко и ћерка 
Бранка. 
 

55(32/2-7)ТОДОР (22.11.1923 - 15.9.2003) Петров-
Перов   
Рођен у Мојдежу. Борац Орјенског батаљона и Прве 
бокељске НОУ бригаде. У време Италијанске окупације 
Боке Которске био је затвореник логора на Мамули и 
Превлаци. Био је ожењен Милицом-Милком 
(24.10.1939-24.8.2005) рођеном Орландић из Будве. 
Брак је склопљен 31.12.1959. године. Њихова деца су 

син Будо (1962) и ћерка Драгана (1965). Сахрањен је у Мојдежу. 
 
56(32/3-7)ДАНИЦА (8.4.1926 -) Петрова-Перова  
Удата је за Коста Бајковића. Брак је склопљен 22.2.1948. године. 
Њихова деца су ћерке Милена35 и Здравка и син Миодраг-Бато36 
(20.9.1956). 
 

 

 

                                                        
32 Његов брат је био Борис Сомов (познати пуковник руске царске војске) 
33 Погинуо у саобраћајној несрећи у Лос Анђелесу. 
34Удата за Juanа G. Fuentealba. Њихова деца су Andrea Fuentealba Somov (9.10.1973), 
Adolfo Fuentealba Somov (25.5.1975) и Juan Pablo Fuentealba Somov (9.7.1980) 
35 Удата је за Милоша Шкорића. 
36 Председник суда за прекршаје у Херцег Новом. 
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57(32/4-7)СОФИЈА (1.9.1929 - 2007) Петрова-Перова  
Била је удата за Антона Пеана из Тивта. Брак је склопљен 2.5.1954. 
године. Њихова деца су син Бранко и ћерка Дарка.  
 

58(35/1-7)НЕГОСАВА (15.9.1913 - 16.1.1932) Николина  
Упокојила се од туберкулозе.  

 

59(35/2-7)ЈОВО (15.07.1918 - 20.10.1999) Николин  
Рођен у Мојдежу. Учесник НОР-а и обавештајни официр 
Прве бокељске народноослободилачке ударне бригаде. 
Ратни војни инвалид прве категорије. Све до 
осамдесетих година са породицом живео је у Пећи. Из 
Пећи се сели у Београд у којем живи све до смрти. У 
уском кругу пријатеља био је познат као добар гуслар. 
Био је ожењен Полексијом-Пољком рођеном Дедовић из 

Васојевића. Њихова деца су син Борислав-Боро (1947) и ћерка Марија-
Маре (1950). Сахрањен је на топчидерском гробљу у Београду. 
 

60(35/3-7)САВЕТА  (22.1.1923 -) Николина  
Рођена у Мојдежу. Удата за Аћима Николиног Шкобаља, шумара из 
Суторине код Херцег Новог. Брак је склопљен 3.2.1947. године. 
Њихова деца су ћерка Милка (1949) и синови Радован (1952) и Мишо 
(1954). Живи у Суторини. 
 

61(35/4-7)ПЕТАР (14.06.1926 -  9.10.1999) Николин   
Рођен у Мојдежу. Официр. Готово читав радни век 
провео је као припадник граничник јединица. Био је 
ожењен Зорком рођеном Шарац. Брак је склопљен 
30.5.1956. године. Њихова деца су син Слободан (1956) 
и ћерка Снежана (1959). Живео је у Врању. 
 
 

 

62(35/5-7)САВО (2.2.1929 - 6.4.1933) Николин  
Упокојио се као дете старо четири године. 
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63(35/6-7)ДАНИЛО-БРИКО (2.2.1929-22.7.1996) Николин   
Рођен у Мојдежу. Био је радник пијачне управе и 
Градског комуналног предузећа у Херцег Новом. Познат 
и ван граница Југославије као човек који је имао 
способност да лечи брадавице чак и у случајевима када 
не види оболелог37. Доброћудног и ведрог духа био је 
један од најпознатијих и најомиљенијих Мојдежана. 
Његова реч се, међу мештанима Мојдежа, слушала и 
поштовала. Био је ожењен Десанком-Десом рођеном 

Котлаш из Мојдежа. Брак је склопљен 23.2.1952. године. Њихова деца 
су синови Новак-Ноно (1953) и Никола (1956). Сахрањен је у 
породичној гробници на гробљу код цркве Светог Вазнесења Христова 
- Свети Спас у Мојдежу. 
 

64(37/1-7)АНЕТА-АНКА (3.3.1915 - ?) Новакова  
Била је удата за Гојка Брајовића. Брак је склопљен 16.11.1933. године. 
Њихова деца су синови Перо-Пешо (1934), Мирко (1936), Бранко (1940) 
и Ратко-Рајко (1947) и ћерка Сенка (1939). 
 

65(37/2-7)НЕВЕНКА (25.11.1919 - ?) Новакова  
Била је удата за Обрада (23.2.1908) Јовановог Радановића из Мокрина 
код Херцег Новог. Брак је склопљен 16.10.1938. године.  Њихова деца 
су синови Јово и Радан. 
 

66(39/1-7)ТОДОР (? - ?) Глигов 
 

 

 

 

                                                        
37 У емисији радио Херцег Новог „Давно је било то“, разговарајући са Јованом Брајовићем и 
говорећи о Мојдежу и његовим мештанима Оливера Доклестић, уредник и водитељ емисије 
каже „Данас, за Мојдеж и презиме Брајовић из сасвим другог разлога чули су и житељи из 
свих крајева Југославије па и изван њених граница. Тај чудновати поглед Данила Брајовића 
што исјељује брадавице наизглед баш ни по чему особен стигао је у хиљаде домова, 
прочитао цијеле именике адреса и презимена оних што су искали помоћ. Видјела сам на 
десетине спискова густо исписаних именима и адресама. Загледам Данила, љубазног 
домаћина, не бих ли примјетила оно нешто што га по тој чудној способности уздиже изнад 
обичних људи. Али, на жалосз, не могу примјетити ама баш ништа необично. Тајна незнане 
природе. Одговор лежи у свима онима који су тражили и добили помоћ.“ 
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67(40/1-7)ЈОВАН (7.10.1903 - 1994) Аћимов-Миланов 
Млинар. Од 1922. године члан Српске земљорадничке 
задруге38 Мојдеж, чији је књиговођа и благајник био 
од 1925. па све до рата 1941. године. Један је од 
иницијатора изградње Задружног дома у Мојдежу. Био 
је члан илегалног Народноослободилачког одбора 
Мојдежа, водник Мојдешке партизанске чете и члан 
делегације Мојдежана која је 1953. године ишла у 
Београд како би спречила одвођење воде са извора 

Ловац.  У време Италијанске окупације Боке Которске био је 
затвореник логора на Превлаци. Био је ожењен Маром рођеном Зубер 
из Рупног Дола. Брак је склопљен 29.12.1952. године. Њихове ћерке су 
Душанка (1953) и Миленка (1954). Сахрањен је у Мојдежу. 
 
68(40/2-7)НЕНЕ (27.2.1906 - 2.3.1906) Аћимова-Миланова  
Упокојила се као беба истог дана када и њена сестра-близнакиња 
Вукосава. 
 

69(40/3-7)ВУКОСАВА (27.2.1906 - 2.3.1906) Аћимова-Миланова  
Упокојила се као беба. 
 
70(40/4-7)ГОСПАВА (17.2.1907 - 26.8.1914 ) Аћимова-Миланова  
Упокојила се као девојчица стара седам година. 
 

71(40/5-7)ЧЕДЕ (28.5.1909 - 13.9.1931) Аћимова-Миланова  
Била је удата за Обрена (1891-1976) Митровог Котлаша из Мојдежа. 
Брак је склопљен 12.2.1927. године. Њихова деца су син Митар 
(1928)39 и близнакиње Вјера и Елена (1931). Овај порођај био је кобан 
по живот све три јер умиру у кратком периоду од 22.8.1931 до 
18.9.1931. године. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                        
38 Завршио је задружни администартивно-секретарски курс у Будви и књиговодствено-
благајнички у Дубровнику. 
39 Године 1951. добија прворођено име Мирко. 
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72(40/6-7)ЂУРО (24.4.1911 - 1991) Аћимов-Миланов  
Рођен у Мојдежу. Као трговачки радник запослен је, до 
почетка Другог светског рата, у трговачкој радњи 
браће Будеч из Мојдежа. Након рата па све до одласка 
у пензију радио је фирми „Мјешовито“ из Херцег Новог. 
Био је ожењен Неђељком рођеном Пејковић. Брак је 
склопљен 26.10.1941. године. Њихова деца су синови 
Милан (1942), Слободан (1946) и ћерка Анђе (1951). 

 

73(40/7-7)ГЛИГОРИЈЕ-ГЛИГО (29.05.1921-25.10.1997) 
Аћимов-Миланов  
Рођен у Мојдежу где је и завршио основну школу. Малу 
матуру завршава у Херцег Новом а гимназију у Требињу и 
Сарајеву. Учесник је устанка 1941. године. Јуна 1942. 
године пада у руке Италијана и бива депортован прво на 
острво Мамула а затим, од маја до септембра 1943. 
године, у логор Visko-Udine. Након капитулације Италије 
пребацује се, заједно са групом логораша, на слободну 

територију и прикључује се Приморској оперативној групи. Био је 
командант Трећег батаљона Прве Бокељске бригаде. Након рата 
завршава Пешадијску официрску школу у Сарајеву и Вишу Војну 
Академију у Београду. Био је командант специјалног пука у Вировитици 
и командант позадине Пете војне области у Осијеку. У периоду од 
1946. до августа 1948. године ради у војној мисији Југославије у 
Москви. Пензионисан је у чину пуковника. Носилац је Партизанске 
споменице 1941. године и више ратних и послератних војних 
одликовања. Био је ожењен Даницом (?-27.5.2008) рођеном Павловић 
из Паштровића. Њихова деца су синови Жарко (1948), Зоран (1951) и 
Предраг (1953).  

 

74(40/8-7)МИХАИЛ(О)40-МИЛО  (03.08.1923 - ) 
Аћимов-Миланов  
Основну школу је завршио у родном Мојдежу а 
обућарски занат у Херцег Новом у обућарској радњи 
Вучковић-Будеч. Био је борац Другог вода Мојдешке 
чете. Након слома устанка повлачи се у Босну. 
Четници га заробљавају у Херцеговини и предају 

                                                        
40 Решењем Одељења за општу управу СО Стари Град (Београд) бр. 02-1454/67 од 26.1.1967. 
године одобрена је промена имена Брајовић Михаил на Брајовић Михаило. 
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Италијанима у руке а ови га депортују на острво Мамула где остаје све 
до капитулације Италије 1943. године. До одласка у НОР ради као 
илегалац СКОЈ-евац. Као тешки рањеник једно време проводи у 
савезничкој болници у Италији. У октобру 1944. године, након 
ослобођења Боке Которске, враћа се у земљу. Добија задатак да ради 
са омладином и постаје прво секретар а потом и председник Среске 
омладинске организације у Херцег Новом. Био је члан омладинског 
руководства НР Црне Горе. Био је ученик гимназије у Котору а у 
Београду завршава прво средњу економску школу а потом и Правни 
факултет. Радио је у Социјалистичком савезу општине Савски Венац. 
Био је секретар Комисије за именовања и постављења Народне 
Скупштине СР Србије. Биран је за судију Републичког суда удруженог 
рада СР Србије. Женио се два пута. Прва жена му је била Видосава 
рођена Ћировић из Горњег Милановца. После развода са Видосавом 
жени се Милицом рођеном Јанковић са којом се такође разводи. Живи 
у Београду. 
 

75(40/9-7)ЉУБОМИР-ЉУБО  (01.07.1926 – 
15.10.2012) Аћимов-Миланов  
Пензионер. Основну школу завршава у родном 
Мојдежу. До разбијања устанка у Боки Которској 
ради у омладинској организацији да би нешто 
касније постао борац Прве Бокељске НОУ бригаде. 
Учествује у борбама на Леденицама, Брајићима, 
Даниловграду, Подгорици, Колашину, Бијелом Пољу 

и Пријепољу. Јануара 1945. године прекомандован је у Прву гардијску 
бригаду у Београду. Због срчаних проблема, као трајно неспособан за 
службу у војсци, демобилише се у септембру 1946. године. Године 
1947. био је заменик команданта Тринаесте Црногорске омладинске 
бригаде на радној акцији Шамац-Сарајево. Године 1948. био је 
командант Бокељске омладинске бригаде која је учествовала на 
изградњи пруге Никшић-Титоград. Ванредно завршава средњу и вишу 
управну школу у Београду. Запошљава се у РСУП Црне Горе у Управу 
Државне безбедности. По завршетку једногодишње специјалистичке 
школе у Темерину бива распоређен у Савезни МУП а  потом у 
Министарство иностраних послова. Каријера у дипломатији водила га 
је у југословенска представништва у Софији, Лондону, Москви, 
Пекингу, Сиднеју, и Куала Лумпуру. Био је ожењен Божицом рођеном 
Вученовић из Кољана, општина Врлика, Република Хрватска. Брак је 
склопљен 28.8.1965. године. Њихова деца су ћерке Драгана (1965) и 
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Бисерка (1966). Живео је у Београду. Сахрањен је 20.10.2012. године у 
родном Мојдежу. 
 

76(43/1-7)ЂУРО (14.6.1912 – 19.5.2005) Савов  
Рођен у Америци. Трговац. Живео је у Северном 
Холивуду. Један је од оснивача организације „Српски 
соко“ у Америци. Као амерички војник учествовао је у 
борбама за ослобођење Трста41. Сахрањен је на 
гробљу Evergreen. 
 

 

 

77(43/2-7)ПЕТАР (25.9.1917 – 4.3.1994) Савов  
Рођен у граду Plymouth, Калифорнија. Живео је у граду Bisbee. Радио је 
у “Phelps Dodge Corporation”. У пензију је отишао 1974. године.  Бавио 
се узгојем говеда. Био је члан масонске ложе. Није се женио. Сахрањен 
је 9.3.1994. године у цркви Свети Стефан Немања у граду Bisbee. 
 
78(43/3-7)НИКОЛА (25.10.1920 – 16.7.1991) Савов  
Рођен у Америци након што му се мајка 1911. године придружила оцу. 
Као амерички војник борио се у Другом светском рату, Кореји и 
Вијетнаму. Последње пребивалиште имао је у North Hollywoodu. Није се 
женио. 
 

79(46/1-7)НАСТЕ (27.9.1896 -  ?) Лазарева  
Била је удата за Голуба-Гојка42 (13.6.1891-10.12.1944) Спиридоновог-
Шпировог Краљевића из Мојдежа. Њихова деца су син Мишо и ћерка 
Сека. Сахрањена је на градском гробљу на Савини. 
 

80(46/2-7)СТАНЕ (30.12.1897 - 1987) Лазарева  
Била је удата за Радована (1892-1982) Радановића, службеника и 
пчелара из Пријевора. Живела је у Суторини.  
 

 

 

                                                        
41 Ђуро и његова браћа никада нису били у родном крају свог оца. Како је Ђуро једном 
приликом причао Љубу Шабовићу, Југославију је видео само једном, када је као амерички 
војник учествовао у борбама за Трст. 
42 Власник продавнице мешовите робе у Херцег Новом. Погинуо је када је брод којим је 
пловио наишао на мину. 
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81(46/3-7)СОФИЈА (19.10.1924 - 29.7.2006) Лазарева  
Била је удата је за Сава Петијевића из Мокрина код 
Херцег Новог. Брак је склопљен 12.1.1947. године. 
Њихова деца су синови Ђуро, Никола и Стево. Живела 
је у Херцег Новом. Сахрањена је у Мокринама.  
 
 

 

 

82(46/4-7)БОСИЉКА-БОСЕ (29.09.1927 -) Лазарева 
Пензионер. Била је удата за Аца Голубовића 
(24.06.1923-09.02.1999). Брак је склопљен 12.2.1948. 
године. Њихов син је Драган. Живи у Београду. 
 
 
 
 

 

83(46/5-7)ДРАГУТИН-ДРАГО (3.11.1928 - 22.9.2003) 
Лазарев  
Рођен у Мојдежу. Заједно са рођацима Јованом 
Аћимовим-Милановим и Владимиром Војиновим радио је 
и водио рачуна о млиновима братства Брајовић. Радио 
је као тесар у ГП "Првоборац" из Херцег Новог. Био је 
учесник радних акција Шамац-Сарајево и Никшић-
Титоград. Један од учесника и најактивнијих мештана у 
акцијама довођења струје и пута у село. Био је ожењен 

Љубицом (5.7.1933-14.7.1995) Петровом рођеном Зорић из Мојдежа. 
Брак је склопљен 25.2.1954. године. Њихова деца су синови Зоран 
(1955) и Лазар (1958). Сахрањен је у породичној гробници у Мојдежу. 
 

84(46/6-7)ЦМИЉКА (5.11.1930 - 8.10.1939) Лазарева  
Упокојила се као девојчица стара девет година. 
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85(46/7-7)НАИДА (22.01.1932 -) Лазарева   
Пензионер. Била је удата за Милосава Суботића. Брак је 
склопљен 9.11.1958. године. Њихова деца су синови 
Мирко (1961) и Предраг (1970). Живи у Београду. 
 

 

 

 

 

86(46/8-7)ВАСИЉКА (7.1.1934 -) Лазарева  
Домаћица. Била је удата за Васа (15.5.1921-2001) 
Војиновог Поробића из Мојдежа. Брак је склопљен 
29.1.1953. године. Њихова деца су синови Војин-Војо 
(1956) и Ђорђе-Ђоко (1961). Живи у Мојдежу. 
 
 

 

87(46/9-7)ЉЕПОСАВА (04.07.1935 – 5.7.2007) Лазарева  
Била је удата за Светислава Цветковића. Њихови синови 
су Зоран (1960) и Илија (1962). Живела је у Београду. 
Сахрањена је у Борчи. 
 
 
 
 
 

88(46/10-7)МАРКО (29.6.1937 - 30.8.1938) Лазарев  
Упокојио се као беба стара годину дана. 

 

89(46/11-7)СТАНКА (29.06.1937 -) Лазарева   
Пензионер. Удата је за Стојиљка Цакића. Брак је 
склопљен 15.10.1967. године. Њихова деца су син 
Саша (1968) и ћерка Зорица. Живи у Београду. 
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90(46/12-7)ИЛИНКА  (19.7.1939 -) Лазарева  
Домаћица. Удата за Радивоја Новака из Пода код Херцег 
Новог. Брак је склопљен 9.10.1966. године. Њихова деца 
су син Дарко и ћерка Биљана. Живи у Подима.  
 
 
 
 
 

91(49/1-7)ЂУРО  (? - ?) Стеванов    
Бизнисмен. Живи  у Лос Анђелесу, САД. 
 

92(46/2-7)МИЛИЦА (11.10.1912 - ?) Стеванова   
Као једанаестогодишња девојчица, по свему судећи са целом својом 
породицом, исељава се у Америку у коју је стигла 26. октобра 1923. 
године бродом Resolute из луке Хамбург. Њен син је Стевица. Њена 
даља судбина непозната је члановима братства које сам контактирао. 
 
93(50/1-7)ОБРЕНИЈА (28.11.1914 - 7.10.1916) Војинова  
Упокојила се као девојчица стара две године. 
 

94(50/2-7)ВУКОСАВА (30.10.1919 - 17.9.1990) Војинова  
Удавала се два пута. Вукосавин први муж био је Вагић. 
Њихова деца су ћерке Сенка43 и Јелка44. Вукосавин 
други муж био је Карло Илић.  
 
 

 

 

 

95(50/3-7)МАРКО (1.4.1922 - 8.2.1923) Војинов  
Упокојио се као десетомесечна беба. 
 

96(50/4-7)РАДОВАН (19.6.1926 - 8.10.1944) Војинов  
После завршене основне школе изучавао је ковачки занат у Херцег 
Новом. Након капитулације Југославије враћа се кући у родни Мојдеж 
и одмах се  ставља на располагање НОП-у. Био је активиста све време 

                                                        
43 удата Лаковић 
44 удата Достинић 
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трајања рата. У мају 1944. године добровољно ступа у партизане. 
Погинуо је као борац Прве бокељске бригаде приликом ослобађања 
села Мрцине  у Конавлима. 
 

97(50/5-7)ВЛАДИМИР-ВЛАДО (1.11.1928 – 10.9.2008) 
Војинов  
Један је од тројице Брајовића који води бригу и ради 
на млину за брашно до 1947. године и млину за уље 
до 1975. године. Био је ожењен Софијом рођеном 
Трипковић из Пода код Херцег Новог. Брак је 
склопљен 2.2.1953. године. Њихова деца су ћерка 
Савета (1953) и синови Радован (1955), Недељко 

(1959) и Ненад (1969). Сахрањен је у Мојдежу. 
 

98(50/6-7)РАДМИЛА (2.6.1934 - 10.2.1991) Војинова  
Била је удата за Жељка Гудеља. Брак је склопљен 
1.7.1961. године. Њихова деца су син Милан и ћерка 
Татјана. 
 

 

 

 

 

99(55/1-8)БУДО (11.06.1962 -) Тодорев  
Рођен у Херцег Новом. Основно и средње образовање стекао је у 
Херцег Новом. Завршио је Вишу педагошку академију у Новом Саду и 
Дефектолошки факултет смер специјални педагог у Београду. Власник 
је фирме „Dorente“. Ожењен је Јасмином (1.9.1964) рођеном Андрић из 
Врбаса. Њихова деца су синови Страхиња (1985), Богдан (1991) и  
Петар (2003). Живи и ради у Београду. 
 

100(55/2-8)ДРАГАНА (29.11.1965 -) Тодорева  
Рођена у Херцег Новом. Основно и средње образовање 
(физиотерапеутска) стекла је у Херцег Новом. Удата је за Милана 
Граховца из Невесиња. Живи и ради у Новом Саду. 
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101(59/1-8)БОРИСЛАВ-БОРО (12.12.1947 – 
28.1.2010) Јовов   
Рођен у Пећи. Дипломирани хемичар. Био је  
дректор сектора производње у НИС-Рафинерија 
Београд. Сликар аматер. Женио се два пута. Са 
првом женом Момиром рођеном Ђукић има сина 
Филипа (1974) а са другом, Биљаном рођеном 
Павловић, ћерке Ану(1990) и Нину (1997). 
Сахрањен је на гробљу Лешће у Београду. 

 

102(59/2-8)МАРИЈА-МАРЕ (3.5.1950 -  ) Јовова  
Рођена у Шапцу. Основну школу и гимназију завршила је у 
Пећи. Године 1968. долази у Београд и запошљава се у 
фирми „Ниш- експрес“ где остварује и пензију. Удата је за 
Милана Живковића. Њихова деца су ћерке Јелена (1976) и 
Јована (1978). Живи у Београду. 
 

 

 

103(61/1-8)СЛОБОДАН (04.08.1956 -) Петров  
Рођен у Гњилану. Завршио је економско-трговачку 
школу. Трговац. Ожењен је Горданом рођеном 
Стојановић из Врања. Њихов син је Лазар (1997). Живи 
и ради у Врању. 
 
 

 

 

104(61/2-8)СНЕЖАНА (1959-  ) Петрова  
Завршила је економску школу у Врању. Била је удата за 
Миша Поповића из Врања. Њихова деца су син Владан 
(1982) и ћерка Маријана (1984). Живи и ради у Врању. 
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105(63/1-8)НОВАК-НОНО (11.1.1953 - )  Данилов  
Бравар. Запослен је у Војној болници у Мељинама. 
Ожењен је Миром (2.12.1954) Гојковом рођеном 
Влаовић из Мојдежа. Њихова деца су ћерка Анета 
(1985) и син Вук (1993). Живи у Мојдежу. 
 
 
 

 

106(63/2-8)НИКОЛА (27.3.1956 - ) Данилов   
Електричар. Мајор у резерви. Радио је у Војном одсеку 
Херцег Нови и као кућни мајстор у УТРО Бока. Међу 
мештанима је познат и као одличан познавалац 
Орјенског масива и велики љубитељ природе и 
планинарења. Вишеструки победник партизанске 
олимпијаде у дисциплини скок у даљ из места. Био је 
фудбалер „Искре“ из Мојдежа. Ожењен је Јаглуком 

(22.1.1956) Шпировом рођеном Радановић из Пријевора. Њихова деца 
су синови Дамир (1980) и Данило (1983). Живи и ради у Херцег Новом. 
 

107(67/1-8)ДУШАНКА (1953- ) Јованова  
Удата је за Бранка Томановића. Њихова деца су ћерка 
Марија (1975) и синови Благоје (1976) и Далибор 
(1979).  
 
 

 

 

 

 

108(67/2-8)МИЛЕНКА (2.11.1954 - ) Јованова   
Основно и средње образовање (гимназија) стекла је у 
Мојдежу и Херцег Новом. Удата је за Љуба Котлаша из 
Мојдежа. Њихова деца су ћерке Дијана (1977), Биљана 
(1979), Наташа (1987) и Јованка (1991). Живи у Игалу. 
 
 

 

 

 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                 Братства-Брајовић 
 

 
Зоран Ђуров Шабовић 

143 

109(72/1-8)МИЛАН-МИШО (18.8.1942 - ) Ђуров  
Рођен у Херцег Новом. Основно и средње образовање 
стекао је у Херцег Новом а вишу економско-
финансијску школу завршава у Београду. Био је 
секретар а потом и председник омладинске 
организације Црне Горе и члан ЦКСК Црне Горе. 
Обављао је значајне функције као што су Помоћник 
министра привреде Црне Горе, Заменик министра за 

саобраћај у Влади Црне Горе, Потпредседник Привредне коморе Црне 
Горе, Управник царинарнице Титоград, Генерални секретар 
председника Црне Горе,  шеф кабинета Председника Владе Републике 
Црне Горе, Председник ваздухопловног савеза Црне Горе, Председник 
Управног одбора ПКВ"Јадран", Председник СОФК Црне Горе, 
Председник ФСЈ, Заслужни спортски радник Црне Горе. Носилац је 
ордена рада са златним вјенцем и ордена за народ са сребрним 
зрацима. Председник је Скупштине ПВК "Јадран" из Херцег Новог. 
Ожењен је Станом (1945) рођеном Вељковић, ћерком Јованче и 
Борице рођене Николић из Београда. Њихова деца су синови Владимир 
(1968) и Небојша (1971). Живи у Подгорици. 
 

110(72/2-8)СЛОБОДАН (15.2.1946 - ) Ђуров   
Рођен у Херцег Новом. Основно и средње образовање 
стиче у родном граду а високо (Економски факултет) у 
Београду. Ожењен је Љиљаном рођеном Тодорчевић, 
ћерком Слободана и Станке рођене Миаиловић из 
Београда.  Њихова деца су синови Ђорђе (1979) и Милош 
(1982). Живи и ради у Херцег Новом. 
 

 

111(72/3-8)АНЂЕ (20.9.1951 - ) Ђурова  
Рођена у Херцег Новом. Основно и средње образовање 
стиче у родном граду а високо (Правни факултет) у 
Београду. Удата је за Слободана Ђорђевића из 
Београда. Њихова деца су ћерка Соња (28.11.1978)45 и 
син Стеван (23.4.1982). Живи у Београду. 
 

 

 

                                                        
45 Дипломирала је на Факултету организационих наука у Београду 
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112(73/1-8)ЖАРКО (1948 -  ) Глигоријев  
Рођен у Херцег Новом. Дипломирао је на Природно-математичком 
факултету одсек хемија у Београду. Ради у Централној банци Црне 
Горе. Ожењен је Јеленом46 рођеном Ђурковић из Цетиња. Њихова деца 
су ћерке Иванка (1975) и Милена (1977). Живи и ради у Подгорици. 
 
113(73/2-8)ЗОРАН (1951-1951) Глигоријев  
Рођен у Београду. Упокојио се као беба стара шест месеци. 
 

114(73/3-8)ПРЕДРАГ (9.2.1953 -  ) Глигоријев  
Рођен у Београду. Дипломирао је на Економском факултету у Београду. 
Ожењен је Радом рођеном Ћуковић из Осијека. Њихова деца су ћерке 
Бојана (1981) и Биљана (1983). Живи и ради у Новом Саду. 
 

115(75/1-8)ДРАГАНА (09.05.1965 -) Љубомирова-
Љубова   
Рођена у Београду. Дипломирала је енглески и 
француски језик на Филолошком факултету у 
Београду. Члан је удружења преводилаца Србије. 
Удата је за Ивицу Вуличевића. Њихова деца су ћерке 
Соња (12.8.1991) и Андреа (13.7.1993). Живи у 
Београду. 
 

116(75/2-8)БИСЕРКА (30.09.1966 -) Љубомирова-
Љубова   
Рођена у Београду. Дипломирала је енглески и 
немачки језик на Филолошком факултету у Београду. 
Члан је удружења преводилаца Србије. Члан је 
МЕНСЕ. Удата је за Сурла Ненада. Њихова деца су 
Филип (10.4.1955) и близанци Јован (8.10.1996) и 
Никола. Живела је у Београду а од октобра 2004. 

године у Аустралији. 
 

 

 

 

 

 

                                                        
46 Магистар еколошког инжењеринга 
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117(83/1-8)ЗОРАН (2.9.1955 -) Драгутинов  
Рођен у Мојдежу. Електроинсталатер. Домар је у 
основној школи "Милан Вуковић" у Херцег Новом. 
Ожењен је Снежаном рођеном Мијаиловић, ћерком 
Милана и Косане рођене Ђорђевић, из Београда. 
Њихова деца су ћерке Ана (1985) и Јелена (1987). 
Живи и ради у Херцег Новом. 
  
 

118(83/2-8)ЛАЗАР (11.11.1958 -)  Драгутинов  
Рођен у Мојдежу. ВКВ бравар. Ради у Институту "Др 
Симо Милошевић" у Игалу. Ожењен је Љепосавом 
рођеном Павловић из Ђеновића. Њихова деца су ћерка 
Љубица (1994) и син Драгосав (1997). Живи у Мојдежу. 
  
 

 

 

119(97/1-8)САВЕТА (17.9.1953 -) Владимирова-
Владова  
Удата је за Миодрага Шкера. Њихова деца су ћерке 
Косара и Теодора. Живи у Херцег Новом. 
 

 

 

 

 

120(97/2-8)РАДОВАН (28.4.1955 -) Владимиров-
Владов  
Рођен у Мојдежу. ВКВ механичар. Ожењен је 
Драгицом (5.7.1957) рођеном Дурутовић. Њихова деца 
су син Владан (1980) и ћерка Јелена (1983). Живи у 
Мојдежу. 
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121(97/3-8)НЕДЕЉКО (8.2.1959 -) Владимиров-Владов 
Рођен у Херцег Новом. Угоститељски радник. Ради у 
Институту „Др. Симо Милошевић“ у Игалу. Ожењен је 
Снежаном рођеном Мајсторовић. Њихова деца су 
синови Срђан (1986) и Немања (1988). 
 
 

 

 

122(97/4-8)НЕНАД (12.01.1969 - ) Владимиров-Владов  
Аутомеханичар. “Мештар од сто заната47”.  Није ожењен. Живи у 
Мојдежу. 
 

123(99/1-9)СТРАХИЊА48  (22.12.1985 -) Будов 
Рођен у Београду где је стекао основно и средње 
образовање. Иза псеудонима Dave Floyd стоји млади 
Београђанин, Страхиња Брајовић, чија је музика 
одавно изашла ван граница Србије. Каријеру почиње 
2000. године у мањим београдским клубовима и DJ 
баровима. Неколико година касније постаје резидент 
клуба „Underground“, у то време најеминентнијег 

београдског клуба. Осим разних гостовања, био је резидент клуба 
„Magacin“, „Miracle Lounge“ у Budvi, а данас резидентуру има у клубу 
„The Tube“. Наступао је са именима попут Sharam-a, The Shapeshiftersa, 
Sandy Rivera-e, Pete Gooding-a, Alex Miles-a, Tom Novy-a, Martin Solveig-
a и многих других. На плану продукције, прве његове песме су издате 
за „Sleaze“ из Мајамија а следи и EP „Galactica“ за њујоршку издавачку 
кућу „System“ за који су издавали великани попут Sashe i John 
Digweeda, Josha Winka, Jamesa Zabiele и Adama F-a, након чега је 
кренула његова вртоглава узлазна путања. У сарадњи са DJ Pookiem, 
уследила су издања за британски Noctural Groove, огранак Defected 
Records фамилије, чији су власници светске звезде хоусе музике The 
Shapeshifters. Његове песме нашле су се две године за редом на 
престижним The Shapeshifters компилацијама Nocturnal Grooves Vol.1 и 
Vol.2 поред имена као што су Frankie Knuckles & The Shapeshifters, 
ATFC, Doman & Gooding, Danism итд. У Августу 2008 отвара и своју 
издавачку кућу „AMBASADA Records“, за који су до сада издали и 

                                                        
47 Интернет издање дневног листа "Побједа" за 08.02.2007. године 
48 Dave Floyd 
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ремиxовали многи признати светски извођачи. Његову музику су на 
своје топ листе стављали великани светске сцене. Сингле „Like This“ 
стигао је на пето место најпродаванијих Defected синглова месеца, а 
сингл „London” na четврто место. Највећи успех у досадашњој каријери 
је свакако прво место на „DJDOWNLOAD.com TOP 10“ листи, испред 
Joris Voorna, Deadmau5-a и мноштва других звучних имена светске 
електронске музике. Проводи много свог времена у студију, 
пасионирано радећи ремиксе и правећи нову музику сваког дана, те 
није изненађујуће што људи подједнако цене његову продукцију као и 
његов наступ за микс пултом, а многима је постао препознатљив по 
својим бас линијама, сјајном ентузијазму и јединственој енергији која 
тресе клубске подијуме49. Живи у Београду. 
 
124(99/2-9)БОГДАН (8.10.1991 -) Будов 
Рођен у Београду. Ученик је VI београдске гимназије. Живи у Београду. 
 

125(99/3-9)ПЕТАР (9.3.2003 -) Будов 
Рођен у Београду. Дете. Живи у Београду. 
 

126(101/1-9)ФИЛИП (01.03.1974 -) Боров  
Рођен у Београду. Економиста. Бивши кошаркаш 
млађих категорија ОКК „Беко“ и КК „Ташмајдан“ 
(данас „Беовук“). Извесно време радио је као шеф 
продукције у маркетинг агенцијама „Afirma" и 
„Watchout“. Власник је фирме „Duo pro studio“ која се 
бави маркетингом, рачунарима и информационим 
технологијама. Ожењен је Јеленом (3.10.1971) 

рођеном Марић. Њихов син је Тадија (2010). Живи и ради у Београду. 
 

127(101/2-9)АНА (03.03.1990 -) Борова  
Рођена у Београду. Студент. Живи у Београду. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                        
49 Преузето са http://soundlove.rs/dave-floyd/ дана 9.10.2011. године 
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128(101/3-9)НИНА (27.2.1997 -) Борова 
Рођена у Београду. Ученица. Живи у Београду. 
 
129(103/1-9)ЛАЗАР (5.10.1997 -) Слободанов  
Рођен у Врању. Ученик. 
 

130(105/1-9)АНЕТА (28.12.1985 -) Новакова-Нонова  
Рођена у Цетињу. Дипломирала је на Вишој 
терапеутској школи у Игалу. Живи у Топлој. 
 
 

 

 

 

 

131(105/2-9)ВУК (22.6.1993 -) Новаков-Нонов 
Рођен у Дубровнику. Ученик. Живи у Топлој. 
 

132(106/1-9)ДАМИР (15.10.1980 -) Николин  
Рођен у Котору. Аутолимар. Ради као приватник. Веома 
успешан такмичар у ауто тркама. Неожењен. Живи у 
Херцег Новом. 
 
 
 
 

 

133(106/2-9)ДАНИЛО (2.9.1983 -) Николин  
Рођен у Дубровнику. Аутолимар. Године 2005. купује 
своју прву музичку опрему и почиње професионално да 
ради као DJ. Први професионални кораци везани су за 
"Форте Маре", ноћни клуб у Херцег Новом. Након тога 
наступа у многим клубовима широм Црне Горе. Врло 
брзо постиже завидан квалитет и почиње да сарађује 
са неким од највећих DJ-ева као што су Петар Дундов, 

Виргин Хелена, Дејан Милићевић, Владимир Ачић. 
Неке од његових најзначајнијих представа су „Херцегновски стрип 
фестивал“, дочек Нове године у клубу “Switch” у Подгорици 
перформанс „Бокешка ноћ“ у Котору. Године 2007. заједно са својим 
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пријатељима Јовичевић Николом и Милошем Вучковићем оснива 
организацију „Movin“. Неожењен. Живи у Херцег Новом. 
 

134(109/1-9)ВЛАДИМИР (25.5.1968 -) Миланов  
Завршио је средњу грађевинску школу у Подгорици. Из 
брака са Маријом рођеном Мирановић, ћерком Јована и 
Невенке рођене Мартиновић има ћерке Јелену (1992) и 
Теодору (1994). Живи и ради у Подгорици. 
 
 

 

 

135(109/2-9)НЕБОЈША (1971 -) Миланов  
Завршио је средњу туристичку школу. Ожењен је Сандром рођеном 
Меденица, ћерком Божине и Бранке рођене Божовић. Њихови синови 
су Ђуро (1996) и Лука (2004). Живи и ради у Подгорици. 
 

136(110/1-9)ЂОРЂЕ (1979 -) Слободанов 
Основно и средње образовање стекао је у Херцег Новом. Студент је 
Електротехничког факултета у Подгорици. 
 

137(110/2-9)МИЛОШ (7.5.1982 -) Слободанов  
Основно и средње образовање стекао је у Херцег 
Новом. Студент је Факултета за менаџмент у Котору. 
 
 

 

 

 

 

138(112/1-9)ИВАНКА (25.5.1975 -) Жаркова  
Рођена у Цетињу. Дипломирани инжењер 
електротехнике. 
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139(112/2-9)МИЛЕНА (1.3.1977 -) Жаркова  
Рођена у Цетињу. Дипломирала је на Економском 
факултету у Подгорици. Магистрирала је у Риму. 
Живи и ради у Подгорици. 
 

 

 

 

 

140(114/1-9)БОЈАНА (14.11.1981 -) Предрагова  
Рођена у Осијеку. Дипломирани фармацеут. Живи у Новом Саду. 
 

141(114/2-9)БИЉАНА (15.12.1983 -) Предрагова  
Рођена у Осијеку. Студент је економског факултета у 
Новом Саду. Живи у Новом Саду. 
 

 

 

 

 

 

142(117/1-9)АНА (5.1.1985 -) Зоранова  
Рођена у Београду. Основно и средње (гимназија) 
образовање стекла је у Херцег Новом. Дипломирала је на 
Филозофском факултету у Београду - дипломирани 
психолог. Завршила је мастер студије из експерименталне 
психологије. Виши стручни сарадник за спровођење 
програмских активности у Центру за промоцију науке у 
Београду. Полазник је едукације за психотерапеута. 

Астроном-аматер. Сарадник је астрономског друштва „Руђер Бошковић“ 
из Београда. Пише за часописе „Васиона“ и „Астрономија“. Један је од 
организатора и лидера Интернационалног астрономског кампа за 
младе (IAYC). Волонтер је у „Институту за заштиту одојчади, деце и 
омладине“ у Звечанској улици у Београду. Живи у Београду. 
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143(117/1-9)ЈЕЛЕНА (13.10.1987 -   ) Зоранова  
Рођена у Дубровнику. Основно и средње (гимназија) 
образовање стекла је у Херцег Новом. Носилац је 
дипломе „Луча“. Као учесник програма „Montenegro 
Young Business Leaders Program“ у зиму 2004. године 
провела је месец дана у САД. Од зиме 2005. године 
редовни је учесник семинара у „Истраживачкој 
станици Петница“ из области електронике. Члан је 

„Омладинског Центра“ из Херцег Новог. Волонтирала је у дечијем дому 
„Младост“ у Бијелој. Студент је Електротехничког факултета у 
Београду. Сарадник у Одељењу за ревизију фирме 
PricewaterhouseCoopers d.o.o. Живи у Београду. 
 

144(118/1-9)ЉУБИЦА (13.5.1994 -) Лазарева 
Рођена у Котору. Ученица гимназије у Херцег Новом. 
Била је члан кошаркашког тима школе који је на 
Државном првенству 2008. године заузео прво место. 
Живи у Мојдежу. 
 

 

 

 

145(118/2-9)ДРАГОСАВ  (31.5.1997 -) Лазарев 
Рођен у Котору. Ученик средње школе. Живи у Мојдежу. 
 

146(120/1-9)ВЛАДАН (29.9.1980 -) Радованов  
Рођен у Котору. Основно и средње образовање 
(туристичка) стекао у Херцег Новом. Дипломирао је 
ФСФВ у Београду. Био је веома успешан фудбалер 
„Игала“ и као такав окушао срећу и у „Партизану“, 
„Војводини“ и „Радничком“ из Ниша. Сувласник је 
фитнес центра у Београду. Ожењен је Јованом рођеном 
Кузмић. Њихов син је Вук (2010). Живи и ради у 

Београду. 
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147(120/2-9)ЈЕЛЕНА (8.7.1983 -) Радованова  
Рођена у Котору. Основно и средње образовање 
(туристичка) стекла у Херцег Новом. Студент је 
Правног факултета у Београду. Живи у Београду. 
 
 

 

 

 

148(121/1-9)СРЂАН (20.12.1986-) Недељков  
Рођен у Дубровнику. Завршио је средњу 
електротехничку школу. Живи у Игалу. 
 
 

 

 

 

 

149(122/1-9)НЕМАЊА (3.4.1988 -) Недељков  
Рођен у Дубровнику. Завршио је средњу трговачку 
школу. Дипломирао менаџмент у Београду. Живи У 
Игалу. 
 
 

 

 

 

150(126/1-10)ТАДИЈА (25.1.2010 -) Филипов 
Рођен у Београду. 
 

151(134/1-10)ЈЕЛЕНА (1992 -) Владимирова 
 
152(134/2-10)ТЕОДОРА (1994 -) Владимирова 
 
153(135/1-10)ЂУРО (21.2.1996 -) Небојшин 
 
154(135/2-10)ЛУКА (2004 -) Небојшин 
 
155(120/1-10)ВУК (14.1.2010 -) Владанов 
Рођен у Београду. 
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Огранак ГАВРИЛА БРАЈОВИЋА 
 

1ГАВРИЛО (? - ?) 
Био је ожењен Станом. Њихова деца су син Лазар (1826) и ћерке 
Софија (1832) и Маре (1833). 
 

2(1/1-2)ЛАЗАР (8.4.1826 – 31.7.1907) Гаврилов 
Женио се два пута. Прва Лазарева жена била је Марија рођена 
Вукасовић. Њихова деца су Стане (1855), Мијат (1858), Анета (1860), 
Крсто (1862), Марија (1865) и Милица (1866). Друга Лазарева жена 
била је Софија (7.11.1827-8.1.1922) рођена Влаовић из Мојдежа, ћерка 
Николе-Ника и Таде рођене Андрић. Њихова деца су Васо (1869), 
Савета (1870), Петар-Перо (1871), Марко (1873), Гаврило (1875) и Јово 
(1876). 
 

3(1/2-2)СОФИЈА (1832 – 18.7.1858) Гаврилова 
 
4(1/3-2)МАРЕ (4.3.1833 – 29.6.1892) Гаврилова 
Била је удата за Риста Кравића. 
 

5(2/1-3)СТАНЕ (13.10.1855 – 1946) Лазарева  
Била је удата за Богдана-Преда Остојиног Унковића из Мојдежа.  Брак 
је склопљен 13.3.1879. године. Њиховa деца су Лазар (15.4.1880-
31.12.1940), Јованка (18.10.1881), Божо (22.12.1884-31.12.1969), Елена 
(2.6.1886-25.4.1888), Маре (25.9.1888) и Насте (8.5.1893-10.11.1897). 
 

6(2/2-3)МИЈАТ (5.4.1858 - ?) Лазарев  
Непознато је име његове жене. Њихов син је Гаврило. 
 
7(2/3-3)АНЕТА (25.10.1860 - 1923) Лазарева 
 

8(2/4-3)КРСТО (25.11.1862 - 20.3.1923) Лазарев  
Земљорадник. Био је ожењен Маром (8.7.1868) рођеном Мандић, 
ћерком Николе и Софије рођене Ајчевић. Брак је склопљен 29.1.1894. 
године. Њихова деца су Саво (1895), Анђелика (1896), Тодор (1899), 
Софија (1901), Госпава (1902) и Јованка (1906). У Америку је стигао 14. 
јуна 1902. године бродом La Touraune из француске луке Le Havre. 
 
9(2/5-3)МАРИЈА (13.2.1865 -?) Лазарева 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                 Братства-Брајовић 
 

 
Зоран Ђуров Шабовић 

154 

 

10(2/6-3)МИЛИЦА (5.4.1866 - ?) Лазарева 
 

11(2/7-3)ВАСО (15.11.1869 - 27.4.1911) Лазарев  
Зидар. Био је ожењен Илинком-Љубом (2.7.1879) рођеном Поповић, 
ћерком Јова и Анете рођене Будеч. Брак је склопљен 2.3.1899. године. 
Њихова деца су Јагода (1900), Нане (1901), Јованка (1903), Вукосава 
(1907) и браћа-близанци Обрад (1911) и Илија. Упокојио се Питсбургу, 
држава Монтана , САД. 
 

12(2/8-3)САВЕТА (26.3.1870 - 13.6.1909) Лазарева  

Била је удата за Марка Јововог Кулиновића из Мојдежа. Брак је 
склопљен 19.1.1893. године. Њихова деца су Драго (1894), Нане 
(1895), Јован (1897), Јованка (1898), Гојко (1900), Софија (1903) и 
Петрица (1906). 
 

13(2/9-3)ПЕТАР-ПЕРО (13.10.1871 - 29.2.1916) 
Лазарев  
Био је ожењен Саветом (10.1.1880)  рођеном 
Брајовић, ћерком Марка и Анете рођене Лучић. Брак 
је склопљен 2.3.1902. године. Њихова деца су Гојко 
(1903), Елена (1905), Стане (1906), Лазар (1907), 
Никола (1909), Петрица (1911) и Миле (1914). 
 

 

14(2/10-3)МАРКО (18.5.1873 - 1904) Лазарев  
Живео је у Америци50. Био је ожењен Маром-Машом 
(13.4.1886) Марковом рођеном Котлаш. Њихова ћерка 
је Софија. Упокојио се у Монтани где је, како се 
претпоставља, и сахрањен. 
 
 

 

                                                        
50 Чланови братства Кулиновић брижно чувају Маркову фотографију послату из Америке. На 
њеној позадини ћирилицом је написано: 
“Господја Савета М.Кулиновић 
Драга сестро 
Овути слику спремам 
да држите за у спомен 
Од Вашег Брата 
Марка“ 
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15(2/11-3)ГАВРИЛО (13.1.1875 -?) Лазарев 
 

16(2/12-3)ЈОВО (28.11.1876 - 18.12.1889) Лазарев  
Упокојио се као тринаестогодишњи дечак. 
 

17(6/1-4)ГАВРИЛО (? - ?) Мијатов  
 

18(8/1-4)САВО (23.1.1895 - ?) Крстов  
Живео је у Америци. Није се женио. Сахрањен је у Америци. 
 

19(8/2-4)АНЂЕЛИКА (15.3.1896 - ?) Крстова  
Записано је, да је у Америку стигла 18. априла 1914. године бродом La 
Savoie из француске луке La Havre. Била је удата за Сава Кентера из 
Паштровића. Из овог брака су два сина чија имена су непозната 
члановима братства које сам контактирао. 
 

20(8/3-4)ТОДОР (13.3.1899 - 22.12.1926) Крстов  
Зна се да се упокојио у болници у Дубровнику и да је тамо и сахрањен. 
 

21(8/4-4)СОФИЈА (26.3.1901 - 31.3.1901) Крстова  
Упокојила се као беба стара недељу дана. 
 

22(8/5-4)ГОСПАВА (18.9.1902 - ?) Крстова  
Записано је да је у Америку стигла осам година након своје сестре 
Анђелике. Било је то 8. септембра 1922. године. Бродом Aquitania 
допловила је из луке Cherbourg. 
 
23(8/6-4)ЈОВАНКА (3.6.1906 - ?) Крстова  
 

24(11/1-4)ЈАГОДА (3.3.1900 - 8.3.1900) Васова  
Упокојила се као беба стара пет дана. 
 

25(11/2-4)НАНЕ (30.1.1901 - 1994) Васова  
Била је удата за Душана (1897-1976) Тодоровог Јанчића из Суторине 
код Херцег Новог. Брак је склопљен 14.1.1920. године. Њихова деца су 
Вукосава (1920-1921), Светозар (1922-1924), Миливој (1924-1951), 
Милева (1927-1986), Тодор (1929-1992), Славомир (1931-1998), 
Анђелија (1933-1988), Гојко (1935- ) и Госпава (1938-1938). 
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26(11/3-4)ЈОВАНКА (4.9.1903 – 17.10.1992) Васова  
Рођена у Мојдежу. Домаћица. Била је удата за 
Сима Николиног Ђурђевића из Мокрина51. Њихова 
деца су Милка (1924 - 1983), Чеде (1927), Петар 
(28.6.1932) и Ленка (12.7.1938). После мужевљеве 
смрти сели се у Београд. Сахрањена је на 
бежанијском гробљу у Београду. 
 

 

27(11/4-4)ВУКОСАВА (2.11.1907 - ?) Васова  
Била је удата за Михаила Радивојевића из Београда, кафе кувара 
краља Александра Карађорђевића. Из овог брака није било потомака. 
Живела је и упокојила се у Београду. 
 

28(11/5-4)ОБРАД (26.7.1911 - 20.10.1973) Васов  
Земљорадник. Био је ожењен Драгославом (23.2.1923) рођеном 
Мрачевић (1923) из Суторине код Херцег Новог, ћерком Тодора и Анете 
рођене Коњевић. Брак је склопљен 12.7.1945. године. Њихова деца су 
ћерке Љубица, Нана (1947), Радмила (1948), Станка, Софија, Олга и 
Мирјана. Живео је у Мојдежу. 
 

29(11/6-4)ИЛИЈА (26.7.1911 - ?) Васов  
Наредник морнарице Краљевине Југославије. Након што је душевно 
оболео био је смештен у болницу у Сарајеву. Његова даља судбина је 
непозната али се претпоставља да су га, након капитулације 
Краљевине Југославије, заједно са осталим болесницима ликвидирале 
усташе. 
 

30(13/1-4)ГОЈКО (9.8.1903 - 16.12.1965) Петров  
Био је ожењен Анетом (18.2.1915) рођеном Брајовић, 
ћерком Новака и Стане рођене Тушуп. Њихово брак је 
склопљен 16.11.1933. године. Гојкова и Анетина деца су 
Перо-Пешо (1934), Мирко (1936), Сенка (1939), Бранко 
(1940) и Ратко-Рајко (1947). 
 
 

 

                                                        
51 Захваљујем се Јованкином сину, господину Петру Ђурђевићу.  
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31(13/2-4)ЕЛЕНА (28.4.1905 - ?) Петрова  
Била је удата за Илију (1897) Петровог Режића из Мојдежа. Брак је 
склопљен 5.3.1933. године. Њихова су деца Саво (1934), Госпава52 
(24.7.1936), Наде (10.10.1940-29.10.1940) и Олга53 (30.12.1943). 
  
32(13/3-4)СТАНЕ (16.11.1906 - 24.11.1906) Петрова  
Упокојила се као беба стара само недељу дана. 
 

33(13/4-4)ЛАЗАР (27.11.1907 - 6.7.1972) Петров  
Био је ожењен Јулком-Јулом (1927-3.1.2005) рођеном 
Котлаш из Мојдежа, ћерком Гојка и Јованке рођене 
Лапух. Брак је склопљен 24.2.1946. године. Њихова 
деца су ћерке Нада и Савета-Славка (1947) и син 
Драган (1951). 
 

 

 

34(13/5-4)НИКОЛА (15.9.1909 - 13.2.1947) Петров 
Земљорадник. Завршио је огледни воћарски курс и био 
познат као врстан пољопривредник и калемар. 
Трагично је окончао свој живот. 
 
 

 

 

 

35(13/6-4)ПЕТРИЦА (11.7.1911 - ) Петрова  
Удавала се два пута. Први Петричин муж био је Симат Брајовић. Брак 
је склопљен 14.7.1935. године. Други Петричин муж био је Крсто 
Чепрнић. Овај брак је склопљен 7.4.1947. године. 
 
36(13/7-4)МИЛЕ (24.10.1914 - 28.3.1936) Петрова  
Упокојила се као деветнаестогодишња девојка. 
 
37(14/1-4)СОФИЈА (? - ?) Маркова 
 

38(28/1-5)ЉУБИЦА (? - ?) Обрадова  
                                                        
52 Била је удата за Теофила Поробића из Мојдежа. Брак је склопљен 28.12.1963. године. 
Њихова деца су ћерке Људмила и Снежана. 
53Била је удата за Душана Јосиповића. Брак је склопљен 18.1.1963. године. 
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39(28/2-5)НАНА (1947 - ) Обрадова  
Пензионер. Удата54 је за Марка Јововог Божовића, лимара и бравара из 
Пријевора код Херцег Новог. Њихова деца су син Јовица (1977) и ћерка 
Мила55 (1967). Живи у Игалу. 
 

40(28/3-5)РАДМИЛА (1948 -) Обрадова  
Службеница. Удата је за Здравка Јефтовог Бека, професора и једно 
време директора основне школе „Дашо Павичић“ у Топлој. Њихова 
деца су ћерке Драгана (1972) и Борка (1973). Живи у Херцег Новом. 
 

41(28/4-5)СТАНКА (? - ) Обрадова  
Трговац. Удата је за Јована Шпировог Бека из Пријевора. Њихова деца 
су син Драган и ћерка Лада. 
 

42(28/5-5)СОФИЈА (? -) Обрадова  
Живи у Београду. 
 
43(28/6-5)ОЛГА (? -) Обрадова  
 

44(28/7-5)МИРЈАНА (2.12.1954 -) Обрадова  
Удата је за Драгослава (1946) Гојковог Лучића из Суторине код Херцег 
Новог. Њихова су деца Горан (1979) и Слађана (1982). Живи у 
Суторини. 

 

45(30/1-5)ПЕРО-ПЕШО  (22.10.1934 - 24.10.1986) 
Гојков   
Основну школу завршио је у родном Мојдежу, 
браварски занат у Апатину, а специјализацију за 
погонског инжењера у Ротердаму (Холандија). Радни 
век је провео у бродоградилишту „Вељко Влаховић“ у 
Бијелој, као руководилац градилишта у пословној 
јединици „Индустромонтаже“ из Загреба у Ротердаму, 

као кооперант исте фирме у бродоградилишту у Бијелој. Жени се 
13.10.1962. године Љубицом (1939) Савовом рођеном Лучић из 
Суторине. Њихова деца су ћерка Снежана (1965) и син Мишо (1966). 
 

 

 
                                                        
54 Јово Н. Влаховић, Пријевор код Херцег Новог, Београд 1997 
55 Удата је за Здравка Ногуловића из Зеленике 
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46(30/2-5)МИРКО (12.3.1936 - 24.6.1959) Гојков  
Трагично је окончао свој живот.  
 

 

 

 

 

 

 

47(30/3-5)СЕНКА (7.3.1939 - 12.3.1939) Гојкова  

Упокојила се као беба стара пет дана. 
 

48(30/4-5)БРАНКО (24.10.1940 -) Гојков  
Основно и средње (реална гимназија) образовање 
стекао је у Мојдежу и Херцег Новом. ВКВ 
електроничар. Ожењен је Радојком (7.9.1947) 
Крстовом рођеном Трипковић из Мојдежа. Брак је 
склопљен 27.6.1966. године. Њихова деца су син Гојко 
(1966) и ћерка Лидија (1969). Живи у Мојдежу. 
 

 

49(30/5-5)РАТКО-РАЈКО (20.5.1947 -) Гојков  

Рођен у Мојдежу. Основно и средње (економска 
школа) стекао је у Мојдежу и Херцег Новом. Ради у 
ПКБ Београд у Херцег Новом. Ожењен је Станом 
рођеном Радовић из Ситнице. Њихова деца су синови 
Синиша (1983) и Небојша (1985) и ћерка Анка (1991). 
Живи у Мојдежу. 
 

 

50(33/1-5)НАДА (? - ?) Лазарева 
Зна се да је умрла као девојчица. 
 

51(33/2-5)САВЕТА-СЛАВКА (13.5.1947 -) Лазарева  
Основно и средње образовање стекла је у Херцег 
Новом. Дипломирала је на Вишој финансијској школи 
у Београду. Удата је за Бранка Гавриловића. Њихова 
деца су ћерке Драгана и Снежана. 
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52(33/3-5)ДРАГАН (21.1.1951 – 20.6.1996) Лазарев  
Основно и средње образовање стекао је у Херцег 
Новом. Био је ожењен Златицом Павеловом из Софије 
(Бугарска). Њихов син је Денис (1979). 
 

 

 

 

 

53(45/1-6)СНЕЖАНА  (1965 -) Перова  
Рођена у Котору. Угоститељски радник. Удата је за Милана Видаковог 
Вујовића из Никшића. Њихова деца су син Андреј (2000) и Василиса 
(2004). Живи у Суторини. 

 

54(45/2-6)МИШО (1966 -) Перов  
Рођен у Котору. Бродомеханичар. Запослен је у 
Институту „Др Симо Милошевић“ у Игалу. Ожењен је 
Славицом (1871) Милорадовом рођеном Самарџић. 
Њихова деца су син Петар (1994) и ћерка Катарина 
(1997). 
 

 

 

55(48/1-6)ГОЈКО  (17.7.1966 -) Бранков  
Рођен у Мојдежу. Основно и средње образовање 
стекао је у Херцег Новом. Дипломирао је на Вишој 
терапеутској школи. Ради у Институту „Др Симо 
Милошевић“ у Игалу. Члан је Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима општине Херцег Нови. 
Ожењен је Тањом Златомировом рођеном Петровић. 
Као што је са пет година био најмлађи ученик основне 
школе тако је као двадесет једногодишњак био 

најмлађи посланик у СО Херцег Нови. 
 

56(48/2-6)ЛИДИЈА  (31.5.1969 -  ) Бранкова  
Рођена у Херцег Новом. Основно и средње 
(туристучка школа) образовање стекла је у Мојдежу 
и Херцег Новом. Дипломирала је на Вишој 
туристичкој школи у Котору. Шеф рецепције 
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хотелског комплекса „Hunguest groups hotels“ у Топлој.  
 

57(49/1-6)СИНИША (23.9.1983 -) Ратков-Рајков  
Рођен у Дубровнику. Основно и средње образовање 
(физиотерапеутска школа) стекао је у Мојдежу и Херцег 
Новом. Дипломирао је физику на Природно-
математичком факултету у Подгорици. Професор 
физике у основној школи „Илија Кишић“ из Зеленике. 
Живи у Мојдежу. 
 

 

58(49/2-6)НЕБОЈША-НЕШО (19.10.1985 -) Ратков-
Рајков  
Рођен у Котору. Основно и средње образовање 
(економска школа) стекао је у Мојдежу и Херцег Новом. 
Запослен је у Институту „Др Симо Милошевић“ у Игалу. 
Живи у Мојдежу. 
 
 
 

59(49/3-6)АНКА (13.9.1991 -) Раткова-Рајкова  
Рођена у Котору. Завршила је средњу економску школу у 
Херцег Новом. Студент Економског факултета у 
Подгорици.  
 

 

 

 

 

60(52/1-6)ДЕНИС (17.5.1979 -) Драганов  
Основно и средње (фризерска школа) стекао је у Херцег 
Новом. Из брака са Татјаном рођеном Вуковић има сина 
Луку (2005) и ћерку Софију (2008). Друга Денисова 
жена је Марија рођена Шћепановић. Из овог брака је 
ћерка Хелена (2012). 
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61(54/1-7)ПЕТАР (1994 -) Мишов  
Рођен у Цетињу. Ученик је основне школе „Дашо Павичевић“ у Херцег 
Новом и члан кошаркашког клуба „Медитеран“. 
 

62(54/2-7)КАТАРИНА (1997 - ) Мишова  
Рођена у Котору. Ученик је основне школе „Дашо Павичевић“ у Херцег 
Новом. 
 
63(60/1-7)ЛУКА (15.11.2005 - ) Денисов  
Рођен у Цетињу. Ученик. 
 

64(60/2-7)СОФИЈА (2008 - ) Денисова  
 
65(60/3-7)ХЕЛЕНА (24.4.2008 - ) Денисова  
Рођена у Подгорици. 
 
Огранак ШПИРА БРАЈОВИЋА 
 

1ШПИРО-СПИРО (? - ?)  
Био је ожењен Софијом 
(1823-16.1.1900) рођеном 
Ћурић, ћерком Марка и Јеше 
рођене Даниловић. Њихова 
деца су Петар-Перо (1841), 
Милица (1843) и Марко 
(1845). 
 
 
 
 

 

2(1/1-2)ПЕТАР-ПЕРО (1841 – 25.1.1926) Шпиров  
Земљорадник и сточар. Био је ожењен Маром (1852-26.3.1941) 
рођеном Кулиновић из Мојдежа, ћерком Васа и Таде рођене Зипанчић. 
Њихова деца су  Гоше (1871), Стане (1875), Софија (1878), Нане 
(1881), Видо (1885), Маше (?-?), Крстина (1890) и Стане56 (1893). 
 

3(1/2-7)МИЛИЦА (1843 – ?) Шпирова 

                                                        
56 Поновљено име 
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4(1/3-7)МАРКО (4.11.1845 – 28.3.1918) Шпиров  
Рођен у Каменом. Земљорадник и сточар57. Био је ожењен Анетом-
Аном (18.1.1848) рођеном Лучић из Суторине58, ћерком Шпира и Ане 
рођене Влаовић. Брак је склопљен 14.7.1872. године. Њихова деца су 
Ана (1874), Лазар (1877), Савета (1880), Љубе, Милица (1884), Нене, 
Спиридон (1881), Јован (1886), Милан (1890), Драго (1892) и Милица59 
(14.12.1897). Живео је у Мојдежу и Дервенти. Сахрањен је у Мојдежу. 
 
5(2/1-3)ГОШЕ (22.10.1871 - 16.1.1958) Петрова-Перова  
Домаћица. Била је удата за Рада Драговог Коњевића, зидара из 
Пријевора код Херцег Новог. Њихова деца су синови Митар (1900-
1975), Драго (1902-1904), Пеко (1904-?) и Тодор (1909-?) и ћерке Љубе 
(1897-?), Мара (1907-?) и Савета (1912-?). Живела је у Коњевићима. 
Упокојила се у Пријевору. 
 

6(2/2-3)СТАНЕ (21.4.1875 - 15.1.1889) Петрова-Перова  
Упокојила се као девојчица стара четрнаест година.  
 

7(2/3-3)СОФИЈА (9.3.1878 - 29.10.1949) Петрова-Перова  
Домаћица. Била је удата за Благоја (1884-1939) Никовог Коњевића, 
земљорадника из Пријевора код Херцег Новог. Њихова су деца синови 
Ђуро (1906-1982), Андрија (1907-1909), Шпиро (1909-1910) и ћерка 
Софија (1914-1938). Живела је у Ђенићу. 
 
8(2/4-3)НАНЕ (22.10.1881 - 27.4.1896) Петрова-Перова  
Упокојила се као девојка стара петнаест година.  
 

9(2/5-3)ВИДО (8.1.1885 - 21.11.1950) Петров-Перов  
Земљорадник, сточар и зидар. Био је ожењен Станом–Наном 
(24.1.1893) рођеном Тушуп из Сврчуга, ћерком Ђура и Маре рођене 
Косић. Брак је склопљен 5.5.1919.  
 

10(2/6-3)МАШЕ (? - ?) Петрова-Перова  
Домаћица. Била је удата за Милана Манојловића из Мокрина код 
Херцег Новог. Њихова деца су  Јово, Благо, Милка и Госпава. Живела 
је у Мокринама. 
                                                        
57 У књизи венчаних пише да је био каменорезац. 
58 У анаграфу Мојдежа и Ратишевине наводи се да је Маркова жена рођена у Здоцима 
59 Поновљено име 
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11(2/7-3)КРСТИНА (30.12.1890 - 24.11.1971) Петрова-Перова  
Упокојила се у Мокринама. 
 

12(2/8-3)СТАНЕ (24.1.1893 - ?) Петрова-Перова 
Име је добила по својој сестри која се упокојила четири године пре 
њеног рођења. Члановима братства које сам контактирао непозната је 
њена судбина.  
 

13(4/1-3)АНА (13.10.1874 - ?) Маркова 
На сајту ellisisland.org може се наћи податак о „Anna Bragjevic” из 
Модежа која је у Америку стигла 3. јула 1912. године. Могуће је да се 
ради управо о Ани Марковој јер родбина нема никаквих података о њој 
а година рођења се готово поклапа. 
 

14(4/2-3)ЛАЗАР (13.10.1877 - ?) Марков  
Био је ожењен Јелком-Еленом (27.6.1894-?) Јоковом 
рођеном Радуловић. Њихова деца су синови  
Велимир и Марко60 и ћерке Нада и Даница. Живео 
је у Америци. Његова даља судбина је непозната. 
 
 
 

 

15(4/3-3)САВЕТА (10.1.1880-1.3.1952) Маркова  
Домаћица. Била је удата за Пера Лазаревог Брајовића из Мојдежа. 
Њихова деца су Гојко, Лазар-Лако, Нико, Јелена, Петрица и Милка. 
Сахрањена је у Мојдежу. 
 
16(4/4-3)ЉУБЕ (? - ?) Маркова  
Домаћица. Била је удата за Стева Лазаревића из Мокрина код Херцег 
Новог. Њихова деца су Душан, Илија, Нане, Анка и Госпава. Живела је 
у Мокринама у засеоку Лазаревићи. 
 

 

17(4/5-3)МИЛИЦА (29.3.1884- 1985) Маркова  
Домаћица. Била је удата за Мића Бијелића из Мокрина. Њихова деца 
су син Видо и ћерке Савета, Госпава, Нена, Видосава и Вукосава. 
Живела је у Мокрина. 
                                                        
60 По казивању Ђорђа Радуловића 
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18(4/6-3)НЕНЕ (? - ?) Маркова  
Била је удата за Бјеловића из Сасовића. Са мужем и децом, пет синова 
и две ћерке живела је у Америци. 
 

19(4/7-3)СПИРИДОН (20.10.1881 - ?) Марков  
Исељава се за Америку и тамо стиже 23. априла 
1905. године бродом La Bretagne из француске луке 
Le Havre. Сапутници на путу у неизвесност били су му 
земљаци, Мојдежани Јован Ђуров Зорић, Саво 
Котлаш и Лазар Унковић. Био је ожењен Јованком 
(2.7.1890) рођеном Лазаревић. Брак је склопљен 
13.7.1913. године. Њихова ћерка је Љубе (1914).  

 

20(4/8-3)ЈОВАН (10.7.1886 - 7.12.1893) Марков 
Упокојио се као седмогодишњи дечак. 
 

21(4/9-3)МИЛАН (1.4.1890 - 15.2.1942) Марков  
Као младић одлази у Америку (стигао 4.11.1907. 
године) на рад али се брзо враћа у родни Мојдеж. 
Након тога прелази у Дервенту где купује земљу са 
намером да се ту стално настани. Упокојио се као 
жртва фашистичког терора од глади јер је одбио да 
ради за окупатора. 
 

 

 

22(4/10-3)ДРАГО (17.8.1892 - 1936) Марков  
Рођен у Мојдежу. Земљорадник и сточар. Са братом 
Миланом одлази 1922. године у село Јасенци општина 
Дервента. Као калемар и пољопривредник радио је на 
пољопривредном добру „Јасенци“. Био је ожењен 
(1.2.1923.) Стефанијом рођеном Стијепчић 
(27.12.1903) из Каменог код Херцег Новог, ћерком 
Петра и Ане рођене Мандић. Брак је склопљен 

1.2.1923. године. Њихова деца су Данило (1924), Петар (1925), Љубица 
(1929), Гојко (1931) и Тодор (1936). После мужевљеве смрти Стефанија 
се са синовима враћа у Мојдеж. 
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23(4/11-3)МИЛИЦА61 (14.12.1897 - ?) Маркова 
 

24(14/1-4)ВЕЛИМИР62 (? – 30.1.2001) Лазарев  
Рођен у Америци. Радио је у имиграционој служби. 
Служио у морнарици САД током Другог светског 
рата. Пуних 25 година радио је као судски 
извршитељ Вишег суда. Краће време био је и шериф 
у Лос Анђелесу. О његовој жени се зна да је била 
Пољакиња. Њихова деца су Lary (Лазар), Lynette, и 
Joan. 

 
 

25(14/2-4)МАРКО (? - ?) Лазарев  
 

26(14/3-4)НАДА (? - ?) Лазарева  
 
27(14/4-4)ДАНИЦА (? - ?) Лазарева  
 
28(19/1-4)ЉУБЕ (16.6.1914 -) Спиридонова 

 

29(22/1-4)ДАНИЛО (20.1.1924 – 17.6.2004) Драгов  
Рођен у Јасенцима. Столарски занат изучио је у Новом 
Саду. Учесник НОБ-а. Борац Орјенског батаљона од 
1941. године. У време Италијанске окупације Боке 
Которске био је затвореник логора на Превлаци. Био је 
полазник више официрске школе у СССР-у. Доживео је 
тешку повреду због које је био принуђен да прекине 
даље школовање. Након опоравка враћа се у Мојдеж. 

Женио се три пута; први пут Војком рођеном Сеферовић из Зеленике 
са којом има ћерке Стефанију и Невенку; други пут Анкицом рођеном 
Секулић из Дервенте а трећи пут Вером рођеном Буљан из Куљеноваца 
општина Дервента. Сахрањен је у Мојдежу. 
 

 

 

 

 

                                                        
61 Поновљено име 
62 Променио име у BRADLEY William 
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30(22/2-4)ПЕТАР (2.5.1925 – 24.8.1999) Драгов  
Рођен у Јасенцима. Трговачку школу завршио је у 
Котору. Учесник НОБ-а. На дан Крсне славе 
12.7.1944. године, заједно са Аћимом-Миланом 
Брајовићем и Тодором Радунчићем, хапсе га четници. 
Пуком срећом преживљава стрељање али је том 
приликом био рањен. Одводе га и затварају у логор у 
Баошићима. По изласку из логора прикључује се 

Првој бокешкој бригади. Ратни војни инвалид. Након катастрофалног 
земљотреса који је 1979. године погодио ово подручје, напушта стару 
и зида нову кућу у Игалу. Био је ожењен Загорком Николином (1932-
2001) рођеном Влаховић, ћерком Николе и Маре рођене Коњевић из 
Пријевора. Њихова деца су ћерка Нада (1958) и синови Драго-Драган 
(1961) и Жељко (1970). Сахрањен је у Мојдежу. 
  

31(22/3-4)ЉУБИЦА-ЉУБЕ (1929 - 1931) Драгова  
Упокојила се као двогодишње дете у Дервенти где је и сахрањена. 
 
32(22/4-4)ГОЈКО (1931 - 1933) Драгов  
Упокојио се  као двогодишњи дечак у Дервенти где је и сахрањен. 
 

33(22/5-4)ТОДОР (4.2.1936 -) Драгов  
Рођен у Јасенцима. У Мојдеж долази са породицом као 
беба стара само шест месеци. Радио је у 
опшеграђевинском предузећу у Херцег Новом  и, као 
бродомонтер, у бродоградилишту у Бијелој. Постаје 
шумар шумског газдинства из Котора и овим послом се 
бави све до одласка у пензију. Изванредан ловац и 
познавалац шире околине Мојдежа и Орјена. Победник 

је првенства у уништавању штеточина које је одржано 1971. године. 
Ожењен је Милом рођеном Радовић из Ситнице, ћерком Шћепа и Јане 
рођене Вавић. Њихова деца су син Видо (1983) и ћерка Љубица (1986). 
Живи у Мојдежу. 
 

34(24/1-5)LARRY (? - ?) Велимиров  
Завршио је богословију и као свештеник живи и ради у Лос Анђелесу. 
Није се женио.  
 

 

 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                 Братства-Брајовић 
 

 
Зоран Ђуров Шабовић 

168 

35(24/2-5)LYNETTE (? - ?) Велимирова  
Рођена у граду Carrizozo, New Mexico. Дипломирала на 
New Mexico State University. Наставник енглеског на 
Mayfield High School, Las Cruces, New Mexico. Удата 
Hernandez. Има два сина и ћерку. 
 
 

 

 

36(24/3-5)JOAN (? - ?) Велимирова  
Удата Jewel.  
 

37(29/1-5)СТЕФАНИЈА (1950 -) Данилова  
Рођена у Дервенти. Завршила је угоститељску школу. 
Удата је за Марка Ранитовића из Босанских Лужана. 
Њихова деца су син Горан и ћерка Гордана. Живи у 
Босанским Лужанима. 
  
 

 

 

38(29/2-5)НЕВЕНКА (1952 - 1990) Данилова  
Рођена у Дервенти. Након развода својих родитеља 
са мајком одлази у Ријеку. Била је удата за Серђа 
Сашинка из Ријеке. Њихова деца су  синови Рудолф, 
Роберт и Руди. Сахрањена је у Ријеци. 
 
 

 

 

39(30/1-5)НАДА (25.11.1958- ) Петрова  
Рођена у Херцег Новом. Економски техничар. 
Службеник Југобанке. Удата је за Драгана Младеновог 
Вујовића из Мојдежа. Њихова деца су ћерке Јасна 
(1981) и Јелена (1982). Живи у Топлој. 
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40(30/2-5)ДРАГО-ДРАГАН (18.12.1961 -) Петров  
Рођен у Мојдежу. Електричар. У Љубљани се 
специјализује за оправку и сервисирање лифтова. До 
1991. године радник је фирме „Раде Кончар“ из 
Загреба. Власник је приватне фирме "Лифтмонт" а од 
2006. године заједно са супругом и предузећа за 
производњу лифтова „MLC LIFT“ D.O.O. Ожењен је 
Смиљком рођеном Ђукић, ћерком Рада и Анете рођене 

Поповић. Њихова деца су син Петар (1990) и ћерке близнакиње 
Данијела и Биљана (1991). Живи у Игалу. 

 

41(30/3-5)ЖЕЉКО (10.2.1970 -) Петров  
Рођен у Котору. Водоинсталатер. Био је радник у 
Војној болници Мељине а тренутно ради у Институту 
„Др Симо Милошевић“. Ожењен је Љиљаном рођеном 
Томашевић. Њихов син је Данило (2012). Живи у 
Игалу. 
 
 

 

42(33/1-5)ВИДО (20.8.1983 -) Тодорев  
Рођен у Котору. Електричар. Радник хотела „Ривијера“ 
у Њивицама код Херцег Новог. Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

 

 

43(33/2-5)ЉУБИЦА (29.3.1986 -) Тодорева  
Рођена у Котору. Угоститељ. Удата је за Николу 
Бушковића из Ријеке Црнојевића. Њихова деца су син 
Бранко (2006) и ћерка Василиса (12.5.2009). Живи у 
Херцег Новом. 
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44(39/1-6)ПЕТАР (16.4.1990  -) Драгов-Драганов  
Рођен у Котору. Завршио је средњу економску школу 
у Херцег Новом. Студент је Економског факултета у 
Подгорици. Живи у Игалу. 
 

 

 

 

 

45(39/2-6)ДАНИЈЕЛА (30.9.1991-)Драгова-Драганова  
Рођена у Котору. Завршила је средњу трговачку школу и 
курс за фризера и козметичара. Живи у Игалу. 
 

 

 

 

 

 

46(39/3-6)БИЉАНА (30.9.1991 -) Драгова-Драганова  
Рођена у Котору. Завршила је средњу трговачку школу и 
курс за фризера и козметичара. Живи у Игалу. 
 
 
 
 
 

 

47(41/1-6)ДАНИЛО (25.12.2012 -) Жељков  
Рођен у Мељинама.  
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Огранак ВАСА БРАЈОВИЋА 
 

1ВАСО (?  - ?)  
Рођен у Мојдежу. Био је 
ожењен Симаном (1787-
5.9.1867) рођеном 
Влаовић, ћерком Луке и 
Васе рођене Маровић 
(Кулиновић?). Њихова 
деца су ћерка Софија 
(1826) и син Ђуро 
(1829). Сахрањен је у 
Мојдежу. 

2(1/1-2)СОФИЈА-СОКА 
(1826 - 16.3.1918) Васова  
Рођена у Мојдежу. Била је удата за Јова Гавриловог (26.9.1823-
26.10.1900) Кулиновића, морепловца из Мојдежа. Њихова деца су 
Петар (18.6.1858-28.9.1859), Благоје (17.3.1860-?), Марко (13.3.1863-
3.2.1933), Ђуро (3.3.1865-?), Александра (?-?) и Анастасија (?-?). 
Сахрањена је у Мојдежу. 
 

3(1/2-2)ЂУРО (26.2.1829 - 19.2.1888) Васов  
Рођен у Мојдежу. Каменорезац-зидар. Био је ожењен Милицом 
(26.3.1843-30.8.1914) рођеном Брајовић, ћерком Шпира и Софије 
рођене Ћурић. Брак је склопљен 16.2.1860. године у Мојдежу. Њихова 
деца су Радослава (1865), Стана (1867), Лазар (1871), Никола-Нико 
(1876), Ђуке (1882) и Марко (1885). Сахрањен је у Мојдежу. 
 
4(3/1-3)РАДОСЛАВА (27.2.1865 - 6.1.1931) Ђурова  
Рођена у Мојдежу. Није се удавала. Радила је и живела у Котору у 
којем је и сахрањена. 
 
5(3/2-3)СТАНА (29.7.1867 - 23.3.1917) Ђурова  
Рођена у Мојдежу. Није се удавала. Живела је у Мојдежу у којем је и 
сахрањена. 
 

6(3/3-3)ЛАЗАР (3.3.1871 - 5.10.1935 ) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Зидар-клесар. Радио је по Грбљу, Цетињу и у 
Подгорици. Није се женио. Сахрањен је у Мојдежу. 
 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                 Братства-Брајовић 
 

 
Зоран Ђуров Шабовић 

172 

7(3/4-3)НИКОЛА-НИКО (18.2.1876 - 10.1.1957) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Зидар-клесар. Грађевински 
предузимач преко којег су многи Мојдежани налазили 
посао по Црној Гори. Није се женио. Сахрањен је у 
Мојдежу. 
 
 

 

 

8(3/5-3)ЂУКЕ (4.8.1882 - 14.6.1962) Ђурова  
Рођена у Мојдежу. Није се удавала. Живела је у Мојдежу у којем је и 
сахрањена. 
 

 

9(3/6-3)МАРКО (23.6.1885 - 8.6.1976) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Зидар-клесар. Трговао је стоком а 
бавио се и земљорадњом. Био је ожењен Станом 
(1.2.1911) рођеном Вавић, ћерком Лака и Томане 
рођене Павловић. Брак је склопљен 11.6.1933. године. 
Њихова деца су Милица (1933), Марија (1934), 
Вукосава (1935), Олга (1937), Тадиница-Таше (1938), 
Вељко-Вељо (1939), Ђуро (1941) и Радојка (1944). 

Сахрањен је у Мојдежу. 
 

10(9/1-4)МИЛИЦА (2.11.1933 – 3.10.2000) Маркова  
Рођена у Мојдежу. Кројачица. Радила је у Перасту и 
Београду. Била је удата за Љуба Миладиновића. 
Живела је у Београду у којем је и сахрањена. 
 
 

 

 

 

11(9/2-4)МАРИЈА (8.10.1934 -) Маркова  
Рођена у Мојдежу. Удата је за Марка Маслана из Кута 
код Херцег Новог. Брак је склопљен 2.7.1959. године. 
Њихова деца су син Љубо и ћерка Аница. 
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12(9/3-4)ВУКОСАВА-ВУКЕ (29.12.1935 -) Маркова  
Рођена у Мојдежу. Куварица. Радни век провела је у 
хотелу „Плажа“ у Херцег Новом и у Дому ратних војних 
инвалида у Игалу. Живи у Игалу. 
 
 
 

 

 

13(9/4-4)ОЛГА (13.3.1937 -) Маркова  
Рођена у Мојдежу. Удата је за Јована (15.3.1933) 
Петковог-Пековог Зорића из Мојдежа. Брак је склопљен 
16.12.1961. године. Њихова деца су Перо (26.6.1963),  
Слађана (16.1.1967) и Драган (28.6.1973). Живи у 
Игалу. 
 
 

 

14(9/5-4)ТАДИНИЦА-ТАШЕ (19.8.1938 -) Маркова  
Рођена у Мојдежу. Кројачица. Била је удата је за Адама 
(24.8.1933-1998) Дамјановог-Даниловог Поповића из 
Мојдежа. Брак је склопљен 14.1.1960. године. Њихова 
деца су синови Данило (1960) и Жарко (1962). 
 
 

 

 

15(9/6-4)ВЕЉКО (4.12.1939 -?) Марков  
Рођен у Мојдежу. Завршио је бродограђевински занат 
у Бијелој и средњу саобраћајно-техничку школу у 
Београду. У „Бео-таксију“ је радио као референт 
осигурања а у ГСП Београд као референт набавке и 
шеф транспорта. Био је ожењен Наталијом рођеном 
Савовић. Упокојио се у Београду. Сахрањен је у 
Мојдежу. 
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16(9/7-4)ЂУРО (20.9.1941 -) Марков  
Рођен у Мојдежу. Завршио је нижу реалну гимназију и 
школу ученика у привреди у Херцег Новом. У 
грађевинском предузећу „Обнова“ радио је као 
референт набавке а у трговинском предузећу 
„Травунија“ као шеф складишта. Након катастрофалног 
земљотреса у Скопљу радио је четири месеца као 
добровољац на његовој обнови. Ожењен је Анком 

(16.4.1955) рођеном Поробић из Мојдежа, ћерком Јоша и Цвијете 
рођене Одаловић. Брак је склопљен 9.7.1978. године. Њихова деца су 
ћерка Зорица (1979) и син Марко (1980). Живи у Мојдежу. 
 

 

17(9/8-4)РАДОЈКА (27.9.1944 - 8.12.1949) Маркова  
Рођена у Мојдежу. Погинула је од експлозије ручне бомбе заостале из 
Другог светског рата. Сахрањена је у Мојдежу. 
 

18(16/1-5)ЗОРИЦА (27.1.1979 -) Ђурова  
Рођена у Котору. Завршила је средњу економску школу у 
Херцег Новом. Удата је за Жељка Грбића (16.8.1969) из 
Сушћепана. Њихова деца су синови Ђорђе (11.4.2003) и 
Иван (13.6.2006). Живи у Херцег Новом. 
 

 

 

 

19(16/2-4)МАРКО (6.2.1980 -) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Електро-механичар. Живи у Мојдежу. 
 
 
 
 
 
 

 
Огранак ЂУРА БРАЈОВИЋА 
 

1ЂУРО (? – ?) 
Био је ожењен Маријом (1793). Њихов син је Марко (1818). 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                 Братства-Брајовић 
 

 
Зоран Ђуров Шабовић 

175 

 

2(1/1-2)МАРКО (12.5.1818 – 27.7.1877) Ђуров 
Био је ожењен Маријом (1.10.1826-4.10.1897) рођеном Познановић из 
Ратишевине. Њихова деца су Стеван-Стево (1848), Ђорђе (1851), 
Митар (1855), Софија (1859) и Јово (1861). 
 

3(2/1-3)СТЕВАН-СТЕВО (25.1.1848 - 28.1.1926) Марков  
Земљорадник. Тутор цркве Светог Вазнесења Христова-Светог Спаса у 
периоду 1901-1903 година. Био је ожењен Неном (22.6.1854-5.4.1923) 
рођеном Вујовић, ћерком Пера и Марије рођене Бронзић. Брак је 
склопљен 9.2.1873. године. Њихова деца су Анђелика (1875), Никола 
(1876), Јован (1878), Савета (1879), Марко (1881), Шпиро (1883), Миле 
(1884), Васо (1885), Миланка (1887), Ђуро (1889), Перо (1893) и Петра 
(1898). 
 
4(2/2-3)ЂОРЂЕ (3.3.1851 - ?) Марков 
 

5(2/3-3)МИТАР (1855 - 1.10.1918) Марков  
Упокојио се као двадесет трогодишњи младић. 
 

6(2/4-3)СОФИЈА (5.6.1859 - 22.9.1859) Маркова 
Упокојила се као четворомесечна беба.  
 

7(2/5-3)ЈОВО (17.2.1861 - 12.3.1953) Марков  
Каменорезац. Био је ожењен  Анетом (22.9.1870) рођеном Поробић из 
Мојдежа, ћерком Петра и Маре рођене Кулиновић. Брак је склопљен 
15.7.1888. године. Њихова деца су Госпава (1889), Обрен (1891), 
Госпава63 (1902), Маре (1908), Симо (1910) и Вуко (1915). 
 
8(3/1-4)АНЂЕЛИКА (1.10.1875 - 21.9.1956)  Стеванова  
Била је удата за Михајла (26.10.1865-1953) Јовановог Велаша, зидара 
из Мојдежа. Брак је склопљен 9.2.1896. године. Њихова деца су 
Госпава (31.8.1897-1986), Јагода (4.9.1900-14.4.1904), Јован (1.9.1902-
30.11.1950), Милица (8.11.1904-1984), Андрија (12.12.1906-1993), Јане 
(2.1.1909-22.1.1912), Крстина (15.9.1910-1983) и Вуко (14.10.1912-
11.4.1947). 
 

 

                                                        
63 Поновљено име 
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9(3/2-4)НИКОЛА (7.12.1876 - 7.8.1891) Стеванов  
Земљорадник. Упокојио се као петнаестогодишњи младић. 
 
10(3/3-4)ЈОВАН (9.10.1878 - ?) Стеванов  
Као двадесет трогодишњи младић долази у Америку 26.априла 1901. 
године. Из луке Cherbourg допутовао је бродом Furst Bismark. 
 

11(3/4-4)САВЕТА (18.10.1879 - 28.11.1963) Стеванова  
Била је удата за Јока Андријиног Вујовића, обућара из Мојдежа. Брак је 
склопљен 14.5.1899. године. Њихова деца су Елена (11.8.1900-
19.1.1982), Даница (2.91902-?), Славомир (27.1.1904-?), Мирко 
(25.10.1905-1995), Марија (14.2.1907-20.9.1911), Петрица (3.4.1908-
8.4.1908), Андрија (18.4.1918-20.11.1987) и Марко (6.5.1921-1981). 
 
12(3/5-4)МАРКО (13.6.1881 - ?) Стеванов 
 
13(3/6-4)ШПИРО (13.8.1883 - ?) Стеванов 
 
14(3/7-4)МИЛЕ (19.11.1884 - 26.11.1884) Стеванова  
Упокојила се као беба стара само седам дана. 
 

15(3/8-4)ВАСО (31.12.1885 - 28.3.1912) Стеванов  
У Америку је стигао 6. септембра 1910. године бродом Niagara из 
француске луке Le Havre. 
 

16(3/9-4)МИЛАНКА (18.7.1887 - 18.7.1970) Стеванова  
Била је удата за Шпира (2.11.1879-17.11.1958) Ђуровог Унковића из 
Мојдежа. Брак је склопљен 25.1.1914. године. Из овог брака није било 
потомака. 
 
17(3/10-4)ЂУРО (3.9.1889 - 28.5.1967) Стеванов  
Био је ожењен  Зорком (18.4.1897) рођеном Мандић из Каменог код 
Херцег Новог, ћерком Ђура и Милице рођене Јунчевић. Брак је 
склопљен 12.7.1914. године. Њихова деца су Стеван (1919), Васо 
(1921), Боривој (1922), Нене (1923), Илија (1927), Анђе (1930) и 
Милена (9.8.1933-?). 
 

18(3/11-4)ПЕРО (3.3.1893 - ?) Стеванов 
Упокојио се у САД. 
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19(3/12-4)ПЕТРА (19.9.1898 -?) Стеванова 
Упокојила се у САД. 
 
20(7/1-4)ГОСПАВА (20.9.1889 - 22.11.1890) Јовова  
Упокојила се као тринаестомесечна беба. 
 
21(7/2-4)ОБРЕН (29.9.1891 - ?) Јовов 
Упокојио се у САД. 
 

22(7/3-4)ГОСПАВА (8.7.1902 - 1995) Јовова 
Удата Косић.  
 

23(7/4-4)МАРЕ (15.7.1908 -?) Јовова 
Била је удата за Андрију (27.8.1897 - 5. 10.1971) Митровог Поповића из 
Мојдежа. Њихова деца су ћерка Олга (30.9.1929) и син Данило 
(3.3.1938). 
 

24(7/5-4)СИМО (15.2.1910 - 4.4.1937) Јовов  
Земљорадник. Био је ожењен Петрицом рођеном Брајовић, ћерком 
Пера и Савете. Брак је склопљен 14.7.1935. године. Њихова ћерка је 
Видосава (1936).  
 

25(7/6-4)ВУКО (15.9.1915 - ?) Јовов  
Службеник. У време Италијанске окупације Боке Которске био је 
затвореник логора на Превлаци. Био је ожењен Љубицом (4.10.1922) 
рођеном Коњевић, ћерком Пера и Јованке рођене Малавразић. Брак је 
склопљен 17.1.1941. године. Њихова деца су Јово (1949), Мирјана 
(1952) и Божо (1957).  
 

26(17/1-5)СТЕВАН (2.10.1919 - 2.8.1938) Ђуров  
Упокојио се као деветнаестогодишњи младић. 
 
27(17/2-5)ВАСО (11.1.1921 - 11.1.1921) Ђуров  
Упокојио се истог дана када је и рођен. 
 

28(17/3-5)БОРИВОЈ (18.2.1922 - 28.1.1934) Ђуров  
Упокојио се као дете. 
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29(17/4-5)НЕНЕ (29.4.1923 - 6.8.1980) Ђурова  
Била је удата за Илију Лазаревића из Мокрина код Херцег Новог. Из 
овог брака су три ћерке. Упокојила се у Мокринама. 
 

30(17/5-5)ИЛИЈА (17.7.1927 -1986) Ђуров  
Био је ожењен Надом (1932-2008) Марковом рођеном Миловић из 
Мојдежа. Њихова деца су Ђорђе-Ђуко (1956), Зорица (1960) и 
Боривоје-Боро (1967). 
 
31(17/6-5)АНЂЕ (5.9.1930 - 4.6.1977) Ђурова  
Била је удата за Божа Поробића из Мојдежа. Брак је склопљен 
29.9.1951. године. Њихова деца су син Рајко и ћерка Радмила. 
 

32(17/7-5)МИЛЕНА (9.8.1933 - 2004) Ђурова   
Удавала се два пута. Први Миленин муж је био Јован (3.1.1932-
22.1.1981) Вуков Поробић из Мојдежа. Брак је склопљен 5.1.1954. 
године. Њихова деца су ћерка Добрила (1953) и син Жарко (1957). 
Други Миленин муж је био Војин Кривокапић. Овај брак је склопљен 
15.4.1970. године. 
 
33(24/1-5)ВИДОСАВА (28.5.1936 -) Симова  
Удата је за Михајла Буловића. Брак је склопљен 11.5.1957. године. 
Њихова ћерка је Светлана. 
 
34(25/1-6)ЈОВО (1949 -) Вуков   
Варилац. Ожењен је Јагодом Ђорђевом (1956) рођеном Марић из 
Пријевора код Херцег Новог. Њихова деца су ћерке Татјана (1976), 
Снежана (1981), Слађана (1990) и Драгана (1993). Живи и ради  у 
Ротердаму-Холандија. 
 

35(25/2-6)МИРЈАНА (16.9.1952 -) Вукова  
КВ конобар. Удата за Бора Катића из Игала. Њихова деца су син Видо и 
ћерке Нада64 и Ана65. Живи у Игалу.       
 

 

 

 

                                                        
64 Удата је за Зорана Ламбету. Из овог брака су две ћерке. 
65 Удата је за Горана Лекића. Из овог брака су син и ћерка. 
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36(25/3-6)БОЖО (2.1.1957 -) Вуков   
Технички директор у Институту "Др Симо Милошевић" у Игалу. 
Ожењен је Радиславом (1960) рођеном Ђуровић из Фоче. Њихов син је 
Перица (1981). Живи у Игалу. 
 

37(30/1-7)ЂОРЂЕ-ЂУКО (25.7.1956 -) Илијин 
Електричар. Бивши фудбалер „Искре“ из Мојдежа. Није ожењен. Живи 
у Мојдежу. 
 
38(30/2-7)ЗОРИЦА (1960 -) Илијина 
Трговац. Удата је за Новака Обрадовића из Игала. Живи у САД. 
 
39(30/3-7)БОРИВОЈЕ-БОРО (20.6.1967 -) Илијин 
 

40(34/1-7)ТАТЈАНА (1976 -) Јовова 
Удата. Њен син је Лука. Живи у Холандији. 
 
41(34/2-7)СНЕЖАНА (1981 -) Јовова 
Завршила је средњу школу. Живи у Холандији. 
 
42(34/3-7)СЛАЂАНА (4.7.1990 -) Јовова 
Ученица. Живи у Холандији. 
 
43(34/4-7)ДРАГАНА (10.10.1993 -) Јовова 
Ученица. Живи у Холандији. 
 
44(36/1-7)ПЕРИЦА (1981 -) Божов 
КВ конобар. Ради у Институту "Др. Симо Милошевић" у Игалу. Није 
ожењен. Живи у Игалу. 
 
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 Брајовић из Мојдежа. 
 
ЈОВАН (? - ?) 
Био је ожењен Аном рођеном Лучић. Њихов син је Лесо. 
ЛЕСО (1789 - 5.10.1849) Јованов 
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Био је ожењен Софијом-Соком рођеном Режић. Њихова деца су Теодор 
(1823), Стане (1827), Марија-Маре66 (1829), Богдан (1830). Милица 
(1832), Елена (1838) и Анета (1839). 
ТЕОДОР (1823 - 16.3.1835) Лесов  
Упокојио се као дванаестогодишњи дечак.  
СТАНЕ (4.8.1827 -) Лесова  
Крстио је парох Георгије Поповић 
Увјерење је издао парох Спиридон Поповић 1859 
Восприемник Спиридон Радуловић67. 
МАРИЈА-МАРЕ (1.10.1829 - 9.2.1900) Лесова  
Била је удата за Гаврила (12.7.1821) Кецовића из Мојдежа. Њихова 
деца су Глиго (18.7.1845), Софија (2.10.1848-28.3.1903), Стане 
(7.10.1853-?) и Лесо (13.11.1860). 
БОГДАН (7.4.1830 - 16.11.1920) Лесов  
Земљорадник. Женио се два пута. Прва Богданова жена била је Анђе 
(23.10.1834-22.3.1903) рођена Лазовић, ћерка Николе и Андре рођене 
Одаловић. Брак је склопљен 24.11.1859. године. Други Богданов брак 
је био са Анетом (22.9.1858-24.12.1934) рођеном Зорић, швељом, 
ћерком Зорић Јевта и Соке рођене Рајевић. Овај брак је склопљен 
6.9.1903. године. 
МИЛИЦА (27.10.1832 - 18.8.1867) Лесова  
Била је удата за Петра Паријеза из Мојдежа. Њихова деца су Митар 
(13.11.1860-23.9.1893), Јово (13.7.1863-1920) и Томо (10.6.1866-1936). 
ЕЛЕНА (1838 - 7.7.1842) Лесова  
Упокојила се као четворогодишња девојчица. 
АНЕТА (1839 - 12.1.1911) Лесова 
ЈЕША  
Била је удата за Стевана Поповића. Њихова деца су ћерка Анђелика 
(1836-10.12.1923) и синови Јован (1.6.1848-25.11.1923) и Георгије-Ђуро 
(13.1.1852-21.3.1927).  
ЛАЗАР  
Био је ожењен Јоком рођеном Радунчић из Мојдежа. Њихов син је 
Васо. 
ВАСО (1799 - 18.11.1859) Лазарев 
ЂУРО  
Био је ожењен Саром рођеном Лаконић. Њихови синови су Саво (1801) 
и Илија(1802). 

                                                        
66 Горан Ж. Комар, Херцегфновски ћирилични пописи 1750-1826, Херцег Нови 2011, 230 
67 Захваљујем се господину Небојши Рашу. 
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САВО (1801 - 9.9.1871) Ђуров  
ИЛИЈА (1802 - 9.8.1867) Ђуров  
Земљорадник. 
ЂУРО  
Био је ожењен Саром рођеном Вуковић. Њихова ћерка је Стане. 
СТАНЕ (1795 - 22.9.1840) Ђурова 
ПЕРО  
Био је ожењен Васом рођеном Косић. Њихова деца су ћерка Милица 
(1830) и син Спиридон. 
МИЛИЦА (1830 - 26.1.1831) Перова  
Упокојила се као једногодишња девојчица. 
СПИРИДОН (? - 18.3.1864) Перов 
САВО  
Био је ожењен Станом рођеном Влаовић. Њихова ћерка је Ана. 
АНА (1850 - 20.12.1853) Савова 
САРА  
Била је удата за Шћепана-Стефана Режића из Мојдежа. Њихова деца 
су син Ђорђе (1800-13.3.1887) и ћерка Андријана (?-1.8.1867) која је 
била удата за Ђура Поробића из Мојдежа. 
ГАВРИЛО  
Био је ожењен Станом рођеном Брајовић. Њихов син је Лазар. 
ЛАЗАР (1886 - 13.8.1907) Гаврилов 
СИМО  
Један документ68 који се чува у Архиву Херцег Новог потврђује да је 
био жив 1763. године. Наведени документ је датиран 1. марта 1763. 
године и представља жалбу калуђера Мојсија Лучића на понашање 
Сима Брајовића и Марка Зипанчића. Симо се помиње и у једном 
недатираном документу69 у којем се Јусуф ага Будалица жали новском 
суду на Мојдежане који користе његов пашњак. 
МАРА  
Домаћица. Била је удата за Драга (1829-1899) Тодоровог Коњевића 
(1829-1899) из Коњевића код Херцег Новог. Њихова деца су синови 
Раде (1862-1937) и Ђуро. Живела је у Коњевићима. 
ЈОВАН  
Вршена му је процена земље 1743. године70.  
                                                        
68 Горан Жарка Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta 
serbica), Херцег Нови 2009, 412 
69 Исто, 66 
70 Марија Црнић-Пејовић, Једно насеље херцегновске општине у XVIII вијеку – Мојдеж по 
документима архива Херцег Новога, Бока 10, 1978. године 
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ЂУРО  
Продао земљу члановима породице Фонтана из Херцег Новог71.  
СИМО  
Купио земљу од Леса и Глига Вујовића72.  
НИКОЛА  
Купио земљу од Леса и Глига Вујовића73.  
САВО  
Купио земљу од Леса и Глига Вујовића74.  
ТОДОР Ђуров  
Купио некретнине од капетана Павла (Марковог) Илића из Доброте75.  
АДАМ Ђуров  
Купио некретнине од капетана Павла (Марковог) Илића из Доброте76.  
ЂУРО Лукин  
Продао три комада земље Јову (Сава) Вујовићу77.  
ЈОВАН Лукин  
Ђуров брат. Продао три комада земље Јову (Сава) Вујовићу78.  
СИМО Петров  
Продао три комада земље Јову (Сава) Вујовићу79.  
МАРКО  
Био је кмет на земљишту Пандурица (Топла)80.  
СИМО  
Склопио 10.6.1790. уговор о узимању земље под закуп од Јусте 
Фонтане81.  
ТОДОР  
Морнар. Сачуван је документ у којем се наводи као један од морнара  
који за Цариград 1778. године плови на трабакули „Свети Никола и 
Свети Спиридон“ у власништву Глига Јанковића са Топле82. Три године 
касније као патрун плови својим бродом 1781. године за Далмацију83. 
                                                        
71 Исто 
72 Исто 
73 Исто 
74 Исто 
75 Исто 
76 Исто 
77 Исто 
78 Исто 
79 Исто 
80 Исто 
81 Исто 
82 Горан Ж. Комар, Књиге од вјерности и доброте Топаљске комунитади 1751-1806, Херцег 
Нови 2012, 137 
83 Исто, 155 
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Следеће године пловио је два пута за Пиран а на броду је, као морнар, 
био и Трипко Брајовић84. 
БОШКО  
Био је ожењен са Зорицом Николином Шиндик85.  
САВО Бошков  
Поуздано се зна, на основу документа датираног 17 ђијунија 1768. 
године, да је тада био жив. Документ86 је пресуда у спору који се водио 
између Тома и Сава Коњевића са једне и Сава Бошкова са друге 
стране. У другом сачуваном документу обраћа се суду добрих људи 
због повреда које је његов син Косто нанео Симу Сабљичићу из 
Ратишевине. Како се у Нотама од соли за 1799. годину на његовом 
месту налази његов син Косто то је евидентно да је Саво умро нешто 
раније. Књига умрлих парохије топаљске садржи имена и датуме смрти 
тројице синова и ћерке извесног Сава Брајовића. Ради се о Нику87 
(умро 8.8.1779), Марку88 (умро 18.8.1783) и Ђорђију89 (умро 2.11.1784) 
и Софији90 (умрла 9.12.1786). Постоји разумна вероватноћа да се ради 
баш о деци Сава Бошковог. 
КОСТО Савов  
Обратио се суду добрих људи због повреда које је нанео Симу 
Сабљичићу из Ратишевине91. Наводи се у Нотама од соли за 1799. 
годину када његова кућа броји пет душа. 
ЈОВАНКА (1868- )  
Била је удата за Мића Лесовог Катића са Жвиња. Њихова су деца 
Госпава (1893-1893) и Анђелика (1895-?). Живела је у Суторини 
(Жвиње). 

                                                        
84 Исто, 162 
85 Исто 
86 Горан Жарка Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta 
serbica), Херцег Нови 2009, 254 
87 Горан Ж. Комар, Херцегновски ћирилични пописи 1750-1826, Херцег Нови, 2011, 150 
88 Исто, 152 
89 Исто, 152 
90 Исто, 153 
91 Марија Црнић-Пејовић, Једно насеље херцегновске општине у XVIII вијеку – Мојдеж по 
документима архива Херцег Новога, Бока 10, 1978. године 
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