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ББРРААТТССТТВВОО  ББУУДДЕЕЧЧ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удечи из Мојдежа потичу од Бана Будеча. "Будечи воде порекло 
од чешких племића. Презиме су добили по племићком замку 
Будеч, који се налази у непосредној близини Прага…Познати 

чешки истраживач К.Јиричек истраживао је појам "будеч". По 
старосрпском језику овај појам значи будан (стражар). Он је истражио 
да назив Будеч датира из Чешке односно Бохемије код племена 
Лужана, па су тај назив узеле племићке породице као и њихова 
утврђења-замкове"1. Бан Будеч је у XVII веку живео у Билећким 
Рудинама а његово имање се протезало од Баћовог Мрамора на Вучјем 
Долу до Кењина Камена у Звијерини2. Корени Будеча протежу много 
даље у прошлост о чему посве јасно говори најстарији писани 
документ о презимену Будеч3. Поменути документ је из 1069. године и 
потиче из периода хрватског краља Петра Крешимира. На документу 
који се налази у самостану Светог Крешимира налазе се потписи 
краљевског племства а међу њима и потпис Брибирског Жупана 
Будец4. 
 

                                                        
1 др Десанка Милићевић Вековић, "Братство Милићевић" 
2 Јевто Дедијер, "Билећке Рудине"  
3 др Десанка Милићевић Вековић, наведено дело 
4 Исто 

ББ 
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Почетком XX века о Будечима је писао и Драгутин Хирц5 који је 
записао да породица Будеч потиче из града Горице (Лика) а који се 
касније назвао Будак и налази се у близини Госпића.  
 
Након што су Турци у Травнику убили Бана Будеча, његова породица 
напушта своје дворе у Крушевачком Долу и поседе у Билећким 
Рудинама, склања се у манастир у Поповом пољу и, под вођством 
владике Саватија Љубибратића, године 1695, настањује се у Мојдежу. 
 
Родослов6 братства Будеч из Мојдежа изградило је тринаест колена и 
чини га 111 чланова. Најчешће обнављана мушка имена овог братства 
су Јован и Ђуро. Најчешће обнављано женско име је Маре.  
 
Бракови са највећим бројем потомака су бракови између Илије (1811-
1908) Савовог и Ане рођене Маровић и Крста (1840-1914) Шпировог и 
Софије-Соке рођене Вујовић. 
 
Будечи се женидбама ородише са Режићима, Поробићима, Вујовићима, 
Мркаићима и Велашима а удајама са Радунчићима, Поповићима, 
Виловима, Унковићима и Режићима из Мојдежа. 
 
Чланови братства Будеч данас живе у Херцег Новом, Београду, 
Загребу, Ријеци, Дубровнику, Љубљани, на Новом Зеланду, САД. 
 
Крсна слава Будеча из Мојдежа  је Свети Јован Крститељ – Јовањ дан. 
 
 

                                                        
5 Драгутин Хирц, Даљња околина Плитвичких језера, "Побратим" број 17 
6 Основу родослова братства Будеч урадила је, на основу документације Архива Херцег 
Новог, књиге рођених и књиге умрлих од 1832. из цркве Светог Спаса на Топлој и матичних 
књига рођених и умрлих од 1850. из матичног уреда општине Херцег Нови, госпођа Лидија 
Будеч у току 2001. године. Велику захвалност за даљу разраду родослова овог братства 
дугујем господину Милану-Мишу Шпировом Будечу и господину Бранку Ристовом Будечу. 
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1ПАВЛЕ  (? - ?)  
Братство не располаже другим подацима о њему осим да је живео у 
Билећким Рудинама и да су га убили Турци.  
 

2(1/1-2)ЂУРО (? - ?) Павлов   
Братство не располаже другим подацима о њему осим да је живео у 
Билећким Рудинама и да је имао сина Дамјана. 
 
3(2/1-3)ДАМЈАН (? - 1731) Ђуров   
Живео је у Билећким Рудинама. Први је члан братства Будеч који 
долази у херцегновски крај, или сасвим прецизно прво на Ђурђево 
Брдо у Игалу а потом у Ратишевину. У младости је, због заслуга свог 
оца и деде, уживао привилегије од млетачких власти. Бригу о њему је, 
док је био малолетан, водила породица Ковач. Са својом дружином 
штити Херцег Нови и околину од турских насртаја. Ово доприноси 
порасту његовог угледа код српског народа и млетачких власти које га, 
почетком XVIII века проглашавају хајдучким харамбашом7. Нису 
сачувани подаци о његовој жени али се зна да је имао синове Ђура, 
Стојана, Илију и Јована. 
 
4(3/1-4)ЂУРО (? - ?) Дамјанов   
Из мени доступних докумената се види да је био жив у периоду 1729-
1755. године. Живео је на Ђурђевом Брду, Сушћепану, Топлој8 као 
кмет код породице Криловић (1732. године) у Ратишевини (1755). Био 
је ожењен Мандом Јовановом рођеном Пиљуровић. Њихова су деца 
Трипко, Тодор (1751) и Јован. 
 
5(3/2-4)СТОЈАН (? - ?) Дамјанов   
Из мени доступних докумената види се да је био жив 1770. године. 
Члановима братства које сам контактирао није позната његова 
судбина. Непознато је да ли се женио и да ли је имао потомака. 
 
 

 

                                                        
7 Милош Милошевић, Прилози проблематици копнене трговине послије освајања Херцег 
Новог и околине од Турака 1687. године, Бока 2 у попису харамбаша и војних лица који су се 
сретали у списима которског ванредног провидура наводи, под редним бројем 17, Дамјана 
Будеча. 
8 У архиву Херцег Новог чува се уговор којим Јован Марков Ковач дарива Ђура из Ђурђевог 
брда неке некретнине на Топлој. Уговор носи датум 6.7.1731. године 
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6(3/3-4)ИЛИЈА (? - ?) Дамјанов   
Из мени доступних докумената види се да је био жив 1770. године. 
Члановима братства које сам контактирао није позната његова судбина 
Нема података о имену његове жене али се зна да је њихов син 
Шпиро.  
 

7(3/4-4)ЈОВАН (? - ?) Дамјанов   
Из мени доступних докумената се види да је био жив 1763. године. 
Живео је у Ратишевини а године 1764. помиње се као власник земље у 
истом селу. Године 1768. помиње се као власник земље у Мојдежу. 
Извесно време држао је у најам земљу Frana Re. Не помиње се после 
1775. године. Чланови братства које сам контактирао немају података 
о имену његове жене али се зна да су њихови синови Стојан и Ђуро. 
 

8(4/1-5)ТРИПКО (? - ?) Ђуров   
Зна се да је био жив 1793. године јер те године води спор око земље 
са породицом Диодати, а то је и последња година када се помиње у 
Нотама од соли9. Био је ожењен Маријом рођеном Керпелић. Братство 
нема других података о њему осим што знају да је, највероватније, 
имао троје деце. Из књиге умрлих се види да је једно од њих био Ђуро 
(1784). Живео је у Ратишевини. 
 
9(4/2-5)ТОДОР (1751 - 15.11.1831) Ђуров   
Нема података о имену његове жене али се зна да је имао троје деце, 
синове Јока (1786) и Марка (?-1788) и ћерку Анђелију (?-1793). Живео 
је, једно време, у Топлој. Упокојио се у Ратишевини. 
 
10(4/3-5)ЈОВАН (? - ?) Ђуров    
Живео је у Ратишевини и Мојдежу. Из мени доступних докумената се 
види да је био жив 1792. године. Помиње се и у једном документу10, 
пресуди у спору између њега и Сава Пиљуровића из Ратишевине. 
Документ је датиран 1. октобра 1772. године. Нема података о његовој 
жени али се зна да је имао синове Илију (?-1843), Сава (1779), Ђура-
Ђорђа (1796) и Васа и ћерку Росу.  
 
 

                                                        
9 Трипко се у Нотама од соли помиње за године 1771, 1778,1779,1790 и 1793 
10 Горан Жарка Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta 
serbica), Херцег Нови 2009, 273 
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11(6/1-5)ШПИРО (? - ?) Илијин   
Зна се, из докумената, да је био жив 1770. године али братство не 
располаже било каквим другим податком о његовој судбини. Остаје 
непознато да ли се женио и да ли је имао потомака. 
 

12(7/1-5)СТОЈАН (? - ?) Јованов   
Осим податка да је био жив 1755. године и податка из докумената да 
је имао сина Сима, братство нема других података о његовој судбини. 
 
13(7/2-5)ЂУРО (? - 1832) Јованов   
Проценитељ. Заједно са оцем и стрицем Ђуром проширује имање 
Будеча из Ратишевине на Мојдеж. Био је ожењен Петром рођеном 
Бачановић (1740-1832). Њихове ћерке су Маре и Јеша-Еша (1812). 
Живео је у Ратишевини.  
 

14(8/1-6)ЂУРО (1784 - 25.9.1832) Трипков  
Чланови братства које сам контактирао немају података о његовој 
судбини. Мени доступна документа садрже само податак о датуму 
смрти и годинама старости у том тренутку. Остаје непознато да ли се 
женио и да ли је имао потомака. 
 

15(9/1-6)ЈОКО (1786 - 1840) Тодорев  
Чланови братства које сам контактирао немају података о његовој 
судбини. Мени доступна документа садрже само податак о години 
рођења и смрти. Остаје непознато да ли се женио и да ли је имао 
потомака. 
 

16(9/2-6)МАРКО (? - 1788) Тодорев  
Чланови братства које сам контактирао немају података о његовој 
судбини. Мени доступна документа садрже само податак о години 
смрти. Остаје непознато да ли се женио и да ли је имао потомака. 
 
17(9/3-6)АНЂЕЛИЈА (? - 1793) Тодорева  
Чланови братства које сам контактирао немају података о њеној 
судбини. Мени доступна документа садрже само податак о години 
смрти. Остаје непознато да ли се удавала и да ли је имала потомака. 
 

18(10/1-6)ИЛИЈА (? - 1843) Јованов   
Живео је у Ратишевини. Био је ожењен Еленом рођеном Укропина. 
Њихова деца су синови Петар, Шпиридон (1813) и Димитрије (1825). 
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Међу мештанима је био познат по надимку "Илија са Шипка". После 
Илијине смрти Елена се преудала за Николу Вуковића званог "Гатало" 
из Ратишевине. 
 

19(10/2-6)САВА (1779 - 1859) Јованов   
Живео је у Мојдежу. Његово име, као власника два говеда, налазимо у 
Нотама од Мојдежа под редним бројем десет11. Био је ожењен Росом 
рођеном Вујовић (1784-1854) из Мојдежа. Њихова деца су синови 
Шпиро (1810), Илија (1811) и Глиго и ћерка Елена-Анђе. 
 

20(10/3-6)РОСЕ (? - 1849) Јованова   
Зна се да је била удата за Тодора Радунчића из Мојдежа. Постоји 
сазнање да је њихов син Петар (?-1832). 
 
21(10/4-6)ЂУРО-ЂОРЂЕ (1796 - 1832) Јованов  
Био је ожењен Петром рођеном Режић из Мојдежа. Њихова деца су 
Јеша (1812), Јован (1814), Маре (1820) и Сава. Тешко болестан, 
предосећајући да му се ближи крај, Ђуро је тестаментом своје имање 
"Подгреде" у Ратишевини оставио жени Петри. 
 

22(10/5-6)ВАСО (? - ?)  Јованов    
По „Нотама од соли“ зна се да је живео 1792. године у Ратишевини. 
Исте године помиње се у „потврди о цесијуну Васиља Рашице из 
Ченића (Суторина), заступника покојног Јова Будеча из Ратишевине“12. 
Чланови братства које сам контактирао немају података о његовој 
судбини. Његова деца су синови Илија, Шпиро и Ђуро. 
 

23(12/1-6)СИМО (? - ?) Стојанов   
Из докумената која су ми била доступна види се да је био жив 1755. 
године. Чланови братства које сам контактирао немају података о 
његовој судбини. Остаје непознато да ли се женио и да ли је имао 
потомака. 
 

24(13/1-6)МАРЕ (?-?) Ђурова    
Живела је у Ратишевини. Била је удата за Пера Грбића. Њихова ћерка 
је Еша (1808-1883). 
 
                                                        
11 Горан Ж. Комар, Херцегновски ћирилични пописи (1750-1826), Херцег Нови 2011, 265 
12 Горан Ж. Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta serbica), 
Херцег Нови 2009, 391 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                       Братства-Будеч 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

191 

 

25(13/2-6)ЈЕША-ЕША (1812 - 21.12.1886) Ђурова  
Братству нису познати подаци из њене биографије. Остаје непознато 
да ли се удавала и да ли је имала потомака. 
 

26(18/1-7)ПЕТАР (? - 1865) Илијин   
Братству нису познати подаци из његове биографије и његова 
судбина. Осим године смрти ни у документима која су ми била 
доступна нисам пронашао било какав податак који се односи на њега. 
 

27(18/2-7)ШПИРИДОН (17.3.1813 – 6.10.1904) Илијин  
 Живео је у Ратишевини. Међу мештанима је био познат као "Шпиро са 
Шипка". Надрилекар и велики весељак. О високом угледу који је 
уживао међу мештанима говори податак да је више пута позиван да 
буде кум на крштењу деце. Тако године 1871. кумује детету 
Пиљуревић Шпира, Лепетић Шпиру кумује три пута и то 1858, 1865 и 
1871. године а породици Косић кумује на крштењу сина Гаврила 1859. 
године. Шпиридон је, највероватније, први Мојдежанин који се иселио 
и почео да ради у Америци. Био је ожењен Аном (19.12.1820-
14.3.1907) рођеном Поробић из Мојдежа. Брак је склопљен на 
Преображење 1837. године. 
 

28(18/3-7)ДИМИТРИЈЕ (1825 - 18.8.1844) Илијин    
Рођен у Ратишевини. Поморац. Убијен је, у покушају да прекине тучу 
две групе морнара, у Бујукдеру у Босфору13.  
 
29(19/1-7)ШПИРО (1810 - 1864) Савин   
Живео је у Мојдежу. Године 1838. жени се Станом рођеном 
Перушковић (6.9.1820-21.12.1893) из Кута, ћерком Анта и Кате рођене 
Матковић. Њихова деца су Ана (1853), Крсто (1840), Марко (1843), 
Јован (1850), Анета (1853) и Маре (1855). 
 

30(19/2-7)ИЛИЈА (1.8.1811 - 1.2.1908) Савин   
Земљорадник. Живео је у Мојдежу. Био је ожењен Јованом-Аном 
(1809-?) рођеном Маровић из Кута. Њихова деца су Марија (1842), 
Глиго-Гајо (1942), Соке (1842), Васо (1845), Стане (1847), Васе (1850), 
Ана-Анђе (1852) и Јовица-Јово (1855). Судбина се са Илијом окрутно 
                                                        
13 Извештај капетана  Ника Јанковића о смрти Димитрија Будеча као и текст Димитријевог 
тестамента дати су у "Прилозима". Захваљујем госпођи Лидији Будеч која је извршила 
превод оригинала писаног италијанским језиком.  
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поиграла јер је надживео сву своју децу осим најмлађе ћерке Ане-
Анђе. 
 

31(19/3-7)ГЛИГО (? - 1891) Савин    
Живео је у Мојдежу. Чланови братства немају података о његовој 
судбини као ни о томе да ли је или није имао потомке. 
 
32(19/4-7)ЕЛЕНА-АНЂЕ (? - 1844) Савина   
Живела је у Мојдежу. Била је удата за Тодора Петровог Радунчића из 
Мојдежа. Њихова деца су Шпиро, Илија и Елена.  
 
33(21/1-7)ЈЕША (1812 - 21.12.1886) Ђурова   

Живела је у Ратишевини. Чланови братства знају да је била удата за 
Режића из Мојдежа али им његово име није познато. 
 

34(21/2-7)ЈОВАН (1814 - 19.4.1832) Ђуров-Ђорђев  
Упокојио се као осамнаестогодишњи младић. 
 
35(21/3-7)МАРЕ (1820 - 1886) Ђурова   
Живела је у Ратишевини. Била је удата за Ђура-Шпира Бачановића. 
 

36(21/4-7)САВА (? - 1843) Ђуров   
Чланови братства немају података о његовој судбини. Зна се да је био 
ожењен и да је његов син Глиго (1842).  
 
37(22/1-7)ИЛИЈА (? - ?) Васов    
Земљорадник. Живео је у Ратишевини. Сачуван је запис да је 1858. 
године кумовао Мијајловић Петра Теодору из Ратшевине. Братство 
нема података о његовој судбини нити се помиње у осталим 
документима која су ми била доступна. Остаје непознато да ли се 
женио и да ли је имао потомака. 
 
38(22/2-7)ШПИРО (? - ?) Васов   
Живео је у Ратишевини. Био је ожењен Ешом рођеном Режић из 
Мојдежа. Њихов син је Саво (1912).  
 

39(21/3-7)ЂУРО (? - ?) Васов   
Живео је у Ратишевини. Био је ожењен Петром рођеном Режић из 
Мојдежа. Њихова деца су тројке Јеша, Марија-Маре и Саво (1921). 
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40(29/1-8)АНА  (? - 1853) Шпирова  
Члановима братства које сам контактирао непознати су подаци из 
његове биографије. Мени доступна документа садрже само податак о 
години смрти. Остаје непознато да ли се удавала и да ли је имала 
потомака. 
 

41(29/2-8)КРСТО  (13.2.1840 - 14.1.1914) Шпиров   
Живео је у Мојдежу. Земљорадник, киријџија и млинар. У његовом 
власништву била су два млина, један брашнени а други сукнени. Био је 
веома угледан домаћин. Дана 18.1.1875. жени се Софијом-Соком 
(6.10.1855-15.2.1929) рођеном Вујовић из Мојдежа, ћерком Луке и 
Анђе рођене Радмиловић. Њихова деца су синови Васо (1876), Анета-
Нане (1879), Шпиро (1881), Јован (1886), Ристо (1889), Госпава-Гоше 
(1892), Видо (1896) и Станислава-Росе (1899). Три његова сина Васо, 
Шпиро и Јован су, на његову иницијативу, потражили срећу у 
Америци. Четвртом сину, Ристу, отвара радњу у Херцег Новом. Сина 
Вида школује у Загребу за обућара а потом му помаже да отвори 
радњу. За живота, 1904. године, подиже "себи и својој породици" 
гробницу на гробљу код цркве Светог Спаса у Мојдежу у којој је, поред 
њега, сахрањена и његова жена Софија.  
 
42(29/3-8)МАРКО  (1843 - ?) Шпиров  
Члановима братства које сам контактирао непознати су подаци из 
његове биографије. Остаје непознато да ли се женио и да ли је имао 
потомака. 
 

43(29/4-8)ЈОВАН  (13.3.1850 - 18.2.1878) Шпиров   
Земљорадник. Члановима братства које сам контактирао непознати су 
подаци из његове биографије. Мени доступна документа садрже само 
податак о датуму рођења и датуму смрти. Остаје непознато да ли се 
женио и да ли је имао потомака. 
 

44(29/5-8)АНЕТА (28.1.1853 - 19.3.194114) Шпирова   
Међу мештанима је била позната по надимку "Ћалова". Била је удата 
за Јована-Јова Стевановог Поповића из Мојдежа. Њихова деца су 
Лазар (1859), Стане (1865), Анђелика (1872), Јованка (1875), Лазар 
(1877), Илинка (1879), Анета (1882), Саво (1885), Дамјан-Данило 
(1886) , Филип (1889), Глиго (1896) и Илинка (1899). 

                                                        
14 У књигама се налазе и подаци да је рођена 28.1.1857 а упокојила 19.6.1941 
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45(29/6-8)МАРЕ (1855 - ?) Шпирова   
Била је удата за Јока Гудеља из Пода код Херцег Новог. Њихова деца 
су синови Новак, Стеван, Петар и ћерка Даница. 
 

46(30/1-8)МАРИЈА  (1842 - 1863) Илијина  
Осим података из матичних књига братство нема података о њеној 
судбини. Остаје непознато да ли се удавала и да ли је имала потомака. 
 

47(30/2-8)ГЛИГО-ГАЈО (12.2.1842 – 15.8.1883) Илијин    
Поморац. Био је ожењен Анетом (13.9.1866) рођеном Мркаић из 
Мојдежа, ћерком Лазара и Васне рођене Милић. Ово Брак је склопљен 
27.8.1883. године. Из овог брака није било потомака. Упокојио се у 
Африци. После Глигове смрти Анета се удаје за Лазара Јосиповог 
Вујовића. 
 

48(30/3-8)СОКЕ  (12.2.1842 - ?) Илијина   
Глигова-Гајова сестра близнакиња. Члановима братства непознати су 
детаљи из њене биографије. Остаје непознато да ли се удавала и да 
ли је имала потомака. 
 

49(30/4-8)ВАСО  (1845 - ?) Илијин  
Осим податка о години рођења забележеног у матичној књизи рођених 
братство нема података о његовој судбини. Остаје непознато да ли се 
женио и да ли је имао потомака. 
 
50(30/5-8)СТАНЕ (1847 - 6.12.1851) Илијина  
Упокојила се као четворогодишња девојчица. 
 

51(30/6-8)ВАСЕ  (185015 - 6.6.1876) Илијина    
Живела је у Мојдежу. Била је удата за Тодора (21.12.1844-28.3.1886) 
Митровог Вилова. Из овог брака је једанаесторо деце која су сва рано 
преминула. Троје од њихових једанаесторо деце били су Јован (1868), 
Милица (1.11.1871- ) и Крсто (1875).  
 

52(30/7-8)АНА-АНЂЕ  (27.9.1852 - 193516) Илијина   
Била је удата за Марка Унковића из Мојдежа. Њихова деца су Милица 
(1875-24.4.1879) Савета (30.9.1875), Василије-Васо (13.1.1877-

                                                        
15 У матичној књизи венчаних као датум рођења води се 15.11.1843 
16 Постоје и други подаци о датуму њеног рођења и смрти односно (1853-20.12.1941) 
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13.10.1880), Симо (7.9.1879-?), Госпава17 (26.8.1881-9.2.1960), Стане 
(2.3.1884-27.7.1884), Душан (30.1.1885-?) и близанци Анђелика-
Анђелија  (22.8.1886-13.10.1886) и Стефан (22.8.1886-16.10.1886). 
 

53(30/8-8)ЈОВИЦА-ЈОВО (5.10.1855 - 7.11.1877) Илијин    
Каменорезац. Био је ожењен  Милицом (22.9.1854-17.4.1879) рођеном 
Велаш из Мојдежа, ћерком Јована-Јакова и Ане рођене Зипанчић. Брак 
је склопљен 28.5.1877. године. Из овог брака није било потомака. 
 
54(36/1-8)ГЛИГО (1842 - 1888) Савин  
Осим података из матичних књига братство не располаже подацима о 
његовој судбини и детаљима из биографије. Остаје непознато да ли се 
женио и да ли је имао потомака. 
 
55(38/1-8)САВО (16.1.1912 - 5.10.1915) Шпиров  
Упокојио се као четворогодишњи дечак. 
 

56(39/1-8)ЈЕША  (1821 - 22.12.1886) Ђурова  
Осим података из матичних књига братство не располаже подацима о 
њеној судбини и детаљима из биографије. Остаје непознато да ли се 
удавала и да ли је имала потомака. 
 

57(39/2-8)МАРИЈА-МАРЕ  (1821 - 1892) Ђурова   
Живела је у Ратишевини. Била је удата за Илију Бачановића. Њихова 
деца су Анђе (1846-1870), Крсто (1847-22.4.1847) и Савета (1852-
1901). 
 

58(39/3-8)САВО  (1821 - 1892) Ђуров  
Осим података из матичних књига братство не располаже подацима о 
његовој судбини и детаљима из биографије. Остаје непознато да ли се 
женио и да ли је имао потомака. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Госпава је била друга жена Милана Богдановог Радунчића. 
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59(41/1-9)ВАСО  (1.1.1876 - 1939) Крстов   
Живео је у Мојдежу и Америци. Био је члан First 
Serbian Benevolent Society18. Радио је у руднику у Butte, 
Montana. Године 1920. сели се са породицом у Окланд 
код Сан Франциска. Док су му деца била мала, вучен 
носталгијом, често је говорио да ће се вратити у родни 
Мојдеж. Када му се ћерка Софија разболела од 
шарлаха и од тога оглувела враћа се, по причи свог 

унука Кристофера, на годину дана у Мојдеж. Био је ожењен 
(19.1.1903) Милицом-Милком (17.10.1884-22.4.1944) рођеном Вујовић 
из Мојдежа, ћерком Сима и Маре рођене Лепетић. Њихова деца су 
ћерка Софија (1903) и син Крсто (1905).  
 

60(41/2-9)АНЕТА-НАНЕ  (20.11.1879 - 10.8.1960) Крстова   
Живела је у Мојдежу. Била је удата за Вида Митровог Режића из 
Мојдежа. Њихова деца су Ристо (1903-5.7.1931), Љубе (20.3.1906-
1992), Насте (7.9.1908), Илинка (23.7.1911-1955), Јован (19.1.1915-
19.1.1915) и Данило (14.4.1921-1988). 

 

61(41/3-9)ШПИРО  (21.8.1881 - 27.1.1928) Крстов  
Живео је у Мојдежу и Америци. Забележена су два 
његова доласка у Америку. Први пут то је било 
23.априла 1899. године када је из француске луке Le 
Havre допутовао бродом La Gascogne и други пут 1912. 
године. И он је, по узору на свог старијег брата Васа, 
испоштовао жељу свог оца да помогне млађем брату те 
је, након извесног времена проведеног у Америци, 

прихватио свог млађег брата Јована. Као минер радио је у руднику 
бакра у граду Butte држава Монтана (САД) где је и тешко оболео од 
силификације плућа. Био је члан First Serbian Benevolent Society19. 
Одмах по завршетку Првог светског рата односно 1919. године враћа 
се у земљу. Заједно са браћом Васом и Јованом купује кућу и имање у 
самом центру Херцег Новог. Отворио је и трговину али га је болест 
омела у обављању послова. По савету лекара враћа се у Мојдеж, 
купује имање од десет хектара. Упокојио се на Савин дан 27. јануара 
1928. године. Био је ожењен Госпавом (13.11.1895-1957) рођеном 
Гојковић, ћерком Тодора и Анђе рођене Вукасовић. Брак је склопљен 
                                                        
18 Исто 
19 Nicholas V. Vucinich : First Serbian Benevolent Society, History Of The Oldest Serbian Society 
in America 1880-1980, San Francisco,1980 
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19.1.1911. године. Њихова деца су Саво (1912), Ленка (1920), Вјера 
(1922), Вуко (1923), Петар (1924), Загорка (1926) и Милан-Мишо 
(1927). 

 

62(41/4-9)ЈОВАН  (26.1.1886 - 1945) Крстов   
Живео је у Мојдежу, Америци и Херцег Новом. Трећи је 
од браће Будеча који је био прихваћен од старијег брата 
који је већ био у Америци. Требало је да, након што се 
снађе, прихвати млађег брата Риста али се то, због 
незгоде коју је Ристо имао на путу за Дубровник20, није 
десило. Јован је у Америку стигао када је имао 19 
година. Из Француске је путовао бродом Hudson а у 

Америку је стигао 15. јуна 1905. године. Радио је у руднику. Извесно 
време провео је са пријатељем у потрази за златом21. Није познато са 
каквим успехом али је чињеница да су, ортачки, отворили ресторан. 
Био је ожењен Госпавом (7.2.1904-1979) рођеном Манојловић из 
Мокрина, ћерком Сава и Стане рођене Косић. Брак је склопљен 
27.2.1921. године. Њихова деца су Љубинко (1922), Олга (1925), 
Љубинка (1927) и Ђорђе (1930). 
 

63(41/5-9)РИСТО  (16.4.1889 - 23.5.1944) Крстов    
Млинар22 и трговац. Рођен у Мојдежу у којем живи све 
до 1933. године када се, заједно са породицом, сели у 
Херцег Нови. И тада не заборавља родни Мојдеж а своју 
љубав према селу преноси и на своје потомке. Био је 
члан српске земљорадничке задруге основане 1912. 
године23 у Мојдежу. По повратку брата Јована из 
Америке, удружују капитал, купују кућу и плац у Херцег 

Новом и отварају продавницу-бутигу прехрамбених производа. До 
1934. године водио је млин у Мојдежу. Био је градски већник. 
Италијански фашисти су га, због помагања партизанима, ухапсили 
заједно са братом Видом, у јануару 1942. године. Због недостатка 
                                                        
20 Ужарени гар из локомотиве упао је Ристу у око. Из страха да се ради о неком обољењу, а 
тада се о томе строго водило рачуна, тадашње власти му не дозвољавају да се укрца на брод. 
Карта је уступљена његовој сестри Госпави-Гоши која се тако, стицајем околности, обрела у 
Америци. 
21 Чланови братства Будеч  поседују фотографију која то потврђује и коју објављујем у делу 
књиге која се бави миграцијама Мојдежана у Америку. 
22 Будечи су били власници два млина. Власник једног био је Ристо а други је, како стоји у 
књигама, био власништво „заједнице браће Будеч“. 
23 По казивању Јована Брајовића у емисији Радио Херцег Новог „Давно је било то“ 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                       Братства-Будеч 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

198 

доказа24, пуштен је у септембру исте године. Убили су га, у 
аутомобилу, грубом грешком, партизани приликом једне акције на путу 
Херцег Нови-Дубровник. Живео је у Мојдежу и Херцег Новом. Био је 
ожењен (13.2.1919) Петром-Петрицом (28.5.1902-1992) Марковом 
рођеном Малавразић из Суторине код Херцег Новог. Брак је склопљен 
13.2.1919. године. Њихова деца су Бранко (1921), Веселин (1924), 
Радојка (1926) и Рајко (1928). 
 

64(41/6-9)ГОСПАВА-ГОШЕ  (29.8.1892 - 1957) Крстова   
Живела је у Мојдежу и Америци држава Монтана где се удала за 
извесног Станишића чије име је непознато члановима породице које 
сам контактирао. Њихов син је Joseph (12.4.1920-1983). Госпавини 
потомци живе у Америци.  

 

65(41/7-9)ВИДО  (9.6.1896 - 18.6.1980) Крстов  
Трговац и обућар. Живео је у Мојдежу и Херцег Новом. 
Био је ожењен Маријом (1906-2000) рођеном  Матковић, 
ћерком Стевана и Љубе рођене Ћоровић. Брак је 
склопљен 30.8.1928. године. Њихова деца су Слободан 
(1929), Слободанка (1932) и Илија (1933). 
 
 

 

66(41/8-9)СТАНИСЛАВА-РОСЕ(17.8.1899 - 19.1.1979) 
Крстова   
Рођена у Мојдежу. Основно образовање стекла је у 
родном селу. Живела је у Мојдежу и Херцег Новом. 
Била је удата за Пера Ћоровића, трговца из Савине, 
Херцег Нови. Њихова деца су Видосав25, Војислав26 
(1921) и Дејан27.  
 

                                                        
24 Суђење је одржано у Задру. 
25 Упокојио се од шарлаха као дете старо годину дана. 
26 Завршио је нижу гимназију и средњу хемијско-кожарску школу у Високом код Сарајева. 
Убили су га, истог дана 1944. године када и ујака Риста Будеча, грубом грешком, партизани 
на путу Дубровник-Херцег Нови. 
27Рођен у Херцег Новом. Дипломирао на медицинском факултету у Београду.  
Из Института „Др Симо Милошевић“ у Игалу одлази на рад у Немачку где специјализира 
општу, васкуларну и грудну хирургију. Био је шеф Васкуларне и Грудне хирургије и 
предавач на медицинском факултету у Гетингену. Отац је Дејане и Петера. Његов други син 
Денис убијен је у, у последњем рату, у Имотском за време посете пријатељу.  
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67(59/2-10)СОФИЈА (1903 - 1987) Васова  
Рођена у граду Butte, држава Montana. Као мала са породицом се сели 
у Окланд. Извесно време живела је у Фремонту, Калифорнија. 
Оглувела је након прележаног шарлаха. Ради излечења годину дана је, 
заједно са оцем, боравила у Мојдежу. По повратку посветила се свом 
образовању што јој је донело доста успеха. Била је удата за Ted Ruffa. 
 

68(59/1-10)КРСТО (25.2.1905 - 20.12.1989) Васов   
Рођен у Америци, Butte, Montana а упокојио се у граду 
Walnaut Creek, држава California. Био је члан First 
Serbian Benevolent Society28. Био је ожењен Аном 
рођеном Којовић (28.5.1909 – 7.6.2003). Њихова деца су 
ћерке Кристиана (1929) и Глориана (1938) и син 
Кристофер (1951). Дуго година је са породицом живео у 
Окланду код Сан Франциска. 

 

69(61/1-10)САВО (21.1.1912 - 5.9.1915) Шпиров    
Упокојио се као дете старо три године. Сахрањен је у породичној 
гробници у Мојдежу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Nicholas V. Vucinich : First Serbian Benevolent Society, History Of The Oldest Serbian Society 
in America 1880-1980, San Francisco,1980 
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70(61/2-10)ЛЕНКА (19.10.1920 – 11.8.1997) Шпирова    
Била је удата за Мирка (1912-?) Митровића, општинског 
службеника  из Будве. Брак је склопљен 19.11.1939. 
године. Њихова деца су Никола-Мимо29 (1940-25.1.2010) 
и Слободан-Бобо30 (1944). Након пет година брака остаје 
удовица у својој 24-ој години, са синовима Николом од 
три године и Слободаном од два месеца. Трагично време 

Другог светског рата је учинило да Ленка губи мужа и девера, те да се 
конфискује имовина Митровића. Ленка у тешкој оскудици, пуне две 
деценије, води херојску борбу, да изведе своју децу на прави пут   и 
да, при томе, сачува углед породице Митровић. Сатисфакцију и 
задовољство доживљава у другој половини живота, када синови 
Никола-Мимо и Слободан-Бобо, постају породични људи и успешни 
стручњаци, па она своје пензионерске дане срећно проводи окружена 
са своје четворо унучади. Цели њен живот је заснован на поштовању 

                                                        
29 Рођен 1941. године у Будви. Трубу је почео да свира у будванској Градској музици да би 
касније наставио да музицира и током студија у Београду где је дипломирао хемијско 
инжињерство на Технолошком факултету. Музичко образовање стицао је упорним 
самосталним радом где је доминантно било искуство и савети до којих је долазио радећи у 
оркестрима широм Европе у периоду од 1965 – 1978. Од 1978. до 1988. стални је члан Џез 
оркестра Радио телевизије Београд, секстета Марковиц – Гут и повремени члан оркестра 
Душка Гојковића и Лале Ковачева "Trumpets and Rhythm Unit" где свира трубу и флугабон. 
Од 1988. до данас успешно је наставио музичку каријеру у Шведској где стално живи. 
Стални је члан оркестра Lansmusiken – Jamtlands Lan као и Big Band-a "High – Coast" у којем 
делују џез музичари из неколико градова средње Шведске. С овим оркестрима и саставима 
наступао је на многим џез фестивалима у свиету. 1983.г. је представљао Југославију у "All 
Stars Big Band”-u, оркестру Европске музичке уније за ту годину, на JAZZ концерту у 
Стокхолму. Свирао је са скоро свим југословенским џез музичарима и многим 
интернационалним звездама као што су: Terry Clark, Ernie Wilkins, Alvin Queen, Tony Scott, 
Kenny Drew и др. Снимио двадесетак LP и CD. Бавио се педагошким радом како у 
Југославији тако и у Шведској. Од прве године оснивања Града театра у Будви залаже се да 
џез добије третман као и остале гране културног стваралаштва где би Међународни џез 
фестивал и Интернационална летња школа представљали крајњи домет. У том циљу, с 
пријатељима, а у оквиру Фестивала Град театар, организовао је разне џез концерте током 
ових година. Године 2008 је наступао на Петровац Jazz Festivalu. Био је ожењен Драганом 
рођеном Пржуљевић из Ужица. Њихови синови су Петар и Игор.  
30 Рођен у Будви,. Архитектонски факултет завршио је у Београду, где је живео и радио 
двадесетак година као слободан уметник, у Енергопројекту и Шипаду. Године 1985.  се враћа 
у родну Будву и ствара са Монтексом  фабрику уметничке и украсне керамике која ради све 
до 1999. године,  до бомбардовања СРЈ.  До друге половине 2006. године радио је као 
директор Републичког завода за заштиту споменика културе Црне Горе. Ожењен је 
Дубравком  рођеном Мартиновић, неуропсихијатром  (02.10. 1975.) из Цетиња. Њихова деца 
су син Мирко (1977), апсолвент архитектуре и ћерка Олга (1984) студент Факултета 
политичких наука. 
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хришћанске етике којом се зло и несрећа побеђују трудом, добротом и 
праштањем. Сахрањена је породичној гробници Митровића у Будви. 

 

71(61/3-10)ВЈЕРА (18.2.1922 – 6.6.1995) Шпирова   
Трговац. Радни век и пензију је провела у Херцег 
Новом. У време Италијанске окупације Боке Которске 
била је затвореник, прво, у Херцег Новом а потом и 
логора на Превлаци. Два пута је у току 1943. године 
хапсе четници. Познати родољуб Милош Јанковић, 
власник хотела у Игалу по Вјери је слао санитетском 
материјал партизанима. Била је изузетно ведре и 

веселе природе, те је била омиљена од читаве родбине. Сахрањена је 
у породичној гробници у Мојдежу. 

 

72(61/4-10)ВУКО (11.4.1923 – 15.6.1989) Шпиров   
Завршио је трговачку школу али га рат спречава да, 
како је планирао, отвори трговину у Херцег Новом. Био 
је борац Орјенског батаљона и након његовог 
распуштања ухапшен је и интерниран у логор на острву 
Мамула. Након италијанске капитулације и распуштања 
логора, постаје борац Прве бокешке народно-
ослободилачке бригаде. Демобилише се, у чину 

капетана, 1948. године. Неправде у друштву тешко је подносио. 
Почетком 1951. године бива затворен и пуних шест година проводи у 
затворима у Билећи и на Голом отоку. Оболео је од тортуре коју је 
тамо доживљавао и две године се лечи у психијатријској болници у 
Вршцу. Следећих десетак година, а што је била одређена врста 
терапије,  проводи радећи најтеже послове у родном Мојдежу. Болест 
је ипак била неизлечива те, након вишегодишњег лечења, умире у 
болници у Доброти. Није се женио. Сахрањен је у породичној гробници 
у Мојдежу. 
 

73(61/5-10)ПЕТАР (27.10.1924 - 26.8.1963) Шпиров   
Шести разред гимназије завршио је 1941. године у 
Требињу. Дипломирани економиста. Новембра 1941. 
године хапсе га заједно са његовим земљаком Симом 
Велашем, док је преносио санитетски материјал 
партизанима, италијански војници и интернирају у 
Ланћано у провинцији Кијети. У логору остаје све до 
капитулације Италије. Након тога прелази у Далмацију и 
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прикључује се Другој прекоморској бригади а демобилише се 1946. 
године. Радио је у "Авала филму" и Централној банци Југославије. Због 
болести прелази из Београда у Херцег Нови и наставља да ради у 
тамошњој банци. Био је познат као велики познавалац Сартра и других 
савремених филозофа као и класичне литературе. Није се женио. 
Сахрањен је у породичној гробници у Мојдежу. 
 

74(61/6-10)ЗАГОРКА (4.3.1926 - 2.9.1926) Шпирова    
Упокојила се као шестомесечна беба. Сахрањена је у породичној 
гробници у Мојдежу. 
 

75(61/7-10)МИЛАН-МИШО (2.5.1927 -) Шпиров   
Родио се, школовао и одрастао у Мојдежу. Средњу 
школу завршава у Котору а Рударско-геолошки 
факултет у Београду. Из породичних разлога, у самом 
почетку прекида каријеру инжењера и запошљава се 
као професор гимназије у Херцег Новом. Ожењен је 
Соњом рођеном Јанчић из Игала, вишом 
службеницом. Њихови синови су Душко (1964) и Дејан 

(1970). Живи у Херцег Новом. 
 

76(62/1-10)ЉУБИНКО-ЉУБО (3.4.1922 – 17.2.2004) 
Јованов Офтамолог, доктор медицинских наука, научни 
саветник. Рођен у Мојдежу. Основну школу завршио је у 
Мојдежу. Нижу гимназију завршава у државној школи у 
Србини а 1941. године и гимназију у Котору. Године 
1943. постаје члан СКОЈ-а а 1945. члан СКЈ. Био је 
главни уредник листа "Млада Бока". Године 1946. 
одлази на студије медицине у Београд. Дипломирао је 
1955. године и, након тога, запошљава се у Титограду. 

Специјализира офтамологију у Београду и постаје први, и дуго година, 
једини офтамолог у Црној Гори. Двогодишње постипломско 
усавршавање проводи на очној клиници у Риму да би , након тога, 
похађао двосеместралне студије из медицинске генетике у Загребу. 
Докторску дисертацију „Допринос изучавању Ретинопатије пигментозе 
у Црној Гори“ одбранио је 1978. године на Свеучилиштву у Загребу. 
Дугогодишњи је руководилац офтамолошке службе у КБЦ у Титограду. 
Оснивач је Офтамолошке секције Друштва љекара Црне Горе. У 
периоду 1979-1983. године био је Председник Удружења офтамолога 
Југославије. Одликован је орденом Републике са сребрним зрацима и 
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Медаљом заслуга за народ. Добитник је награде Ослобођења 
Титограда и Тринаестојулске награде за област медицине. Објавио је 
велики број научних радова из свих грана офтамологије од којих су 
најважнији „Узроци сљепила у Црној Гори“, „Генетски аспект једне 
породице албина“, „Ретинопатиа пигментоса код три породице у 
даљем сродству“, „Географска распрострањеност пигментозне 
ретинопатије у Црној Гори и утицај миграције становништва на њену 
дистрибуцију“, „Конгенитална ахроматорсија удружена са 
ретинопатијом пигментозом код више чланова једне породице“, 
„Хередитарне болести органа вида“. Био је ожењен Ксенијом (-2010) 
рођеном Љумовић из Подгорице, професором славистике и светске 
књижевности,. Њихова деца су син Борис (1958) и ћерка Ирена (1962). 
Живео је у Херцег Новом. Сахрањен је, 19. фебруара 2004. године, у 
Топлој. 
 

77(62/2-10)ОЛГА  (15.5.1925 - 11.8.1941) Јованова   
Рођена у Мојдежу. Основну школу завршила је у Думана у Херцег 
Новом а нижу гимназију у Србини. Упокојила се од туберкулозе. 
 

78(62/3-10)ЉУБИНКА (9.5.1927 – 11.6.2008) 
Јованова    
Рођена у Мојдежу. Основну школу је завршила у 
Думана у Херцег Новом, нижу гимназију у Србини а 
1947. године је матурирала у которској гимназији. У 
то време свршени средњошколци су плански 
упућивани на студије па је Љубинки одређено да 
студира у Љубљани у којој и дипломира на 

Архитектонском факултету. Радила је у "Словенија цести". Живела је у 
Љубљани.  
 

79(62/4-10)ЂОРЂЕ-ЂОНА  (7.4.1930 – 31.12.2008) 
Јованов    
Рођен у Мојдежу. Основну школу и нижу гимназију 
завршио је у Херцег Новом а вишу гимназију и велику 
матуру у Котору. Дипломирао је на медицинском 
факултету у Загребу. Специјализацију из 
офталмологије завршава у Београду. Године 1965. 
отвара очно одељење у Војној Болници у Мељинама и 

у њој ради до 1968. године када одлази на привремени рад у Либију. 
По повратку из Либије године 1980. оснива очну амбуланту у Дому 
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Здравља у Херцег Новом, где ради до пензије. Успешно се бавио 
пливањем, ватерполом, једрењем, кошарком, фудбалом и 
стрељаштвом. По престанку активног бављења спортом дуго година је 
био члан Управних одбора ПКВ „Јадран“ и Једриличарског клуба 
„Југоле Гракалић“ као и Председник Скупштине СОФК-е. Широј 
јавности познат је и као друштвени радник и одборник Групе 
Независних Грађана чији је оснивач. Такође је основао Удружење 
грађана за повраћај имовине чији је дугогодишњи Председник 
Скупштине. Био је ожењен Лидијом (30.5.1942) рођеном Поруц. Брак је 
склопљен 16.1.1963. године. Њихова деца су ћерке Тамара (1964) и 
Аглаја (1965). Живео је у Херцег Новом. Сахрањен је код цркве Свети 
Спас на Топлој. 

 

80(63/1-10)БРАНКО  (18.4.1921 -) Ристов   
Рођен у Мојдежу. Инжењер технологије. Већи део радног 
века провео је у фабрикама за производњу хемијских 
производа на дужностима шефа погона, главног 
инжењера фабрика у изградњи и као директор 
инвестиција. Последњих петнаест година радио је на 
спољнотрговинским пословима у „Интерекспорту“ на 
месту саветника и директора ООУР-а „Хемија“. У 

мешовитој југословенско-италијанској фирми „Ineh Italiana“ радио је 
пуних пет година и за то време живео је у Милану. Ожењен је Мирјам31 
(1932-) рођеном Павасовић. Брак је склопљен 27.11.1955. године. 
Њихова су деца ћерка Младенка (1956) и син Дарко (1961). Живи у 
Београду. 
 

81(63/2-10)ВЕСЕЛИН  (6.4.1924 -) Ристов   
Рођен у Мојдежу. Дипломирао је на Правном 
факултету у Београду и од 1955. године ради као 
адвокат у Херцег Новом. Ожењен је Станиславом 
(1933-) рођеном Мартиновић која је завршила 
Педагошку академију у Херцег Новом (сликар) и члан 
је Удружења ликовних уметника Црне Горе од 1959. 
године. Њихова деца су ћерке Мирела (1958) и Лада 

(1964). Живи у Херцег Новом. 
 

 

                                                        
31 Економиста 
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82(63/3-10)РАДОЈКА  (2.6.1926 - 19.3.2003) Ристова    
Рођена у Мојдежу. Апотекар. Била је удата је за 
Миливоја32 (1923-) Суботића. Брак је склопљен 
15.6.1957. године. Њихова ћерка је Сташа33 (1962). 
Живела је у Херцег Новом. 
 

 

 

 

83(63/4-10)РАЈКО  (2.4.1928 -) Ристов   
Рођен у Мојдежу. Дипломирани инжењер хемијске 
технологије. Читав радни век провео је фирми „ИНА“ 
Био је управник погона, шеф производње и технички 
директор у рафинерији Сисак. У „ИНА-инењеринг“ из 
Загреба био је комерцијални директор и виши 
специјални саветник. Био је потпредседник секције за 
прераду нафте ЈАЗУ. Коаутор је два патента и пет 

техничких унапређења. Аутор је више стручних публикација. Био је 
ожењен Бранком34 (1934-1990) рођеном Теодоровић. Брак је склопљен 
7.7.1956. године. Њихова деца су син Бранислав (1960) и ћерка 
Тамара (1963). Живи у Загребу. 

  
84(65/1-10)СЛОБОДАН  (1.6.1929 -19.3.2012) Видов   
Рођен у Херцег Новом. Дипломирани инжењер 
бродоградње35. Био је један је од најцењенијих 
стручњака у овој области на простору бивше СФРЈ. 
Више година провео је на раду у иностранству у 
Јапану, Пољској, Италији и, повремено, у још 
неколико земаља. Био је ожењен Зорком-Зорицом 
рођеном Ћировић из Горњег Милановца. Њихова деца 

су ћерке Светлана (1963) и Маријана-Маја (1964). Живео је у Ријеци. 
Умро је у Херцег Новом. 
 

 

 
                                                        
32 Правник 
33 Студирала је право у Брограду. Живи и ради у Лондону. Била је менаџер бутика Armani и 
Asprey.  
34 Инжењер технологије 
35 Дипломирао је, 28.6.1955. године, на Факултету стројарства и бродоградње Свеучилишта у 
Загребу на теми «Чврстоћа танкера». 
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85(65/2-10)СЛОБОДАНКА  (1932 -) Видова   
Рођена у Херцег Новом. Завршила је средњу економску школу у 
Дубровнику и Вишу економску школу у Београду. Шеф рачуноводства 
„Југобанке“ филијала Херцег Нови. Удата је за Секулу Митровића. 
Живи у Херцег Новом.  
 

86(65/3-10)ИЛИЈА-ЖИЛЕ  (26.7.1933 -) Видов   
Рођен у Херцег Новом (Топла). Основну школу и нижу 
гимназију са малом матуром завршио је у Херцег Новом. 
Поморску школу (наутика) завршава у Дубровнику а 
Природно-математички факултет (група за географију и 
историју) у Загребу. У младости био је веома успешан 
пливач и ватерполиста36. По завршетку студија одлази 
на одслужење војног рока у Дивуље код Сплита где 

завршава Школу резервних војно-поморских официра и добија чин 
поручника фрегате. Укрцава се , као трећи официр, на трговачке 
бродове Југословенско танкерске пловидбе из Задра. Напредује у 
служби те постаје други односно први официр палубе. Плови пуних 
шест година након чега код њега долази до жеље да се "скраси". 
Постаје директор хотела "Епидаурус" у Цавтату који успешно води 
пуних десет година. Прелази у Херцег Нови и запошљава се у ХТП 
"Бока". Каријеру туристичког радника наставља као директор хотела 
"Игало", "Ривијера" и "Плажа". Пре пензионисања, пет година, ради 
као помоћник генералног директора ХТП "Бока". Као директор хотела 
добио је више вредних признања, а хотели којима је руководио 
проглашавани су за најбоље. Био је свестрани спортиста, кошаркаш, 
пливач и ватерполиста. Био је члан пионирске штафете "Јадрана" која 
је у дисциплини 4х50 слободно у Сплиту 1957. освојила Државно 
првенство Југославије постигавши при томе нови југословенски 
пионирски рекорд, 2 минута и 20 секунди37. Пуних шест година, у 
периоду 1948-1953 наступа као члан прве екипе ВК "Јадран". 
Пензионерске дане проводи као активни туристички радник. Секретар 
је "Удружења туристичких агенција" у Херцег Новом. Осим тога члан је 
Координационог одбора Владе Црне Горе за праћење спровођења 

                                                        
36 Драган Чоловић, Златне године:“Велику популарност међу младима уживао је Илија-
Жиле Будеч због своје изванредне тјеледне грађе. Пливао је класичан бетерфлај, лептировим 
стилом са шкарама. А наступао је и у омладинској и сениорској ватерполо екипи. Био је члан 
штафете која је освојила пионирско првенство државе. Године 1947. Илија Будеч је као и 
неки други «Јадранаши» био и веома добар кошаркаш“. 
37 Драган Чоловић, Наведено дело 
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"Мастер плана" развоја туризма Црне Горе до 2020. године. 
Председник је невладине организације „Друштво пријатеља Херцег 
Новог“. Власник је агенције за промет некретнина у Херцег Новом. 
Његова деца су син Небојша (1961) и ћерка Мирна (1965). Живи у 
Херцег Новом. 
 

87(68/1-11)КРИСТИАНА(Christiana)   (22.11.1929 - 
8.8.2004) Крстова  
Рођена у Окланду, Калифорнија где је и живела. Била 
је удата за Ronalda Toutjiana. Њихове ћерке су Donna 
(1950) удата Fletcher  и Diana (1953). 
 

 

 

 

88(68/2-11)ГЛОРИАНА (25.7.1938 -)  Крстова  
Рођена у Окланду, Калифорнија где и живи. Удата је за 
Petera (21.5.1925-30.4.2008) Chumo. Њихов син је Peter 
(1967). 
 

 

 

 

 

89(68/3-11)КРИСТОФЕР (11.1.1951 -) Крстов   
Рођен у Окланду, Калифорнија. Ради на University of 
Washington School of Medicine, Department of Psychiatry. У 
браку је са  Mary Jane (1951) рођеном Shirakawa. Њихова 
деца су син Крсто (1989) и ћерка Кеико (1992). Живи у 
Сијетлу (Seattle), држава Вашингтон, САД. 
 
 

 

90(75/1-11)ДУШКО (16.12.1964 -) Миланов 
Рођен у Београду. Завршио је средњу 
физиотерапеутску школу. Студирао је медицину у 
Тузли и Београду. Живи у Херцег Новом.  
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91(75/2-11)ДЕЈАН (5.1.1970 - ) Миланов 
Рођен у Котору. Основну и средњу туристичку 
школу завршио је у Херцег Новом, а енглески језик 
у EF International School of English, Tarrytown, 
држава New York, SAD. Живео је у San Diegu. Радио 
је у Јоханесбургу а после тога на путничком броду 
„Voyager Of The Sea“. Није ожењен. Живи у Херцег 
Новом. 

 

92(76/1-11)БОРИС (30.9.1958 -) Љубинков   
Рођен у Херцег Новом. Основну школу и гимназију 
завршио је у Подгорици. Студирао је стоматологију у 
Београду. Живи у Подгорици. 
 

 

 

 

 

93(76/2-11)ИРЕНА (1962 -) Љубинкова   
Рођена у Титограду. Завршила је основну школу 
„Максим Горки“ а као одличан ученик носилац је 
дипломе „Луча“. Студије је завршила у Титограду. 
Магистрирала је економију у Америци. Удата је за 
Слободана Дедеића из Београда. Њихова деца су 
ћерка Ана и син Николас. Ради у Mission Pacific Realty & 
Mortg Office у San Diego, California. 

 

94(79/1-11)ТАМАРА (26.5.1964 -) Ђорђева   
Наставник је италијанског и француског језика. 
Удата је за Дејана (1965) Станковића. Њихова 
ћерка је Антеа (5.8.2002). Живи и ради на Новом 
Зеланду. 
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95(79/2-11)АГЛАЈА (1965 -) Ђорђева   
Дипломирани археолог. Удата је за Амира (1965) 
Пирића. Извесно време живела је у Данској и на Новом 
Зеланду. Тренутно живи у Паризу. 
 
 
 
 

 

96(80/1-11)МЛАДЕНКА (27.5.1956 -) Бранкова   
Рођена у Сплиту. Професор је италијанског и енглеског 
језика. Секретар Катедре за италијански језик и 
књижевност. Удата је за Предрага38 Вујадиновића из 
Невесиња. Њихова деца су ћерке Мирјам (08.04.1982) и 
Сара (30.1.1991) и син Мијат-Миња (29.9.1994). Живи и 
ради у Београду.  
 

 

 

97(80/2-11)ДАРКО (26.3.1961 -) Бранков   
Рођен у Сплиту. Електро инжењер. Извесно време био је 
запослен у фирми „Електрон“ на пословима 
инжењеринга. Пуне три године провео је на градилишту 
у Багдаду. Године 1992. прелази у приватнике и отвара 
предузеће за производњу, инжењеринг и услуге „BUCK“. 
Добитник је најпрестижније светске награде за 
достигнућа у предузетништву награде "Предузетник 

године", коју, је за 2012. годину, доделила Међнародна ревизорско-
консултантска компанија "Ernst i Jang". Године 2013. представљао је 
Србију на избору за светског предузетника године у Монте Карлу. 
Ожењен је Ружицом (24.7.1967) Драговом рођеном Зурак. Њихова 
деца су син Андрија (2003) и ћерка Дора (2006). Живи и ради у 
Београду. 
 

 

 

 

 

                                                        
38 Инжењер електронике 
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98(81/1-11)МИРЕЛА (30.5.1958 -) Веселинова   
Рођена у Херцег Новом. Доктор медицинских наука. 
Дипломирала је на Медицинском факултету у Новом 
Саду 1983. године где је и магистрирала четири 
године касније. Докторирала је 1995. године на 
Медицинском факултету у Београду, а 2002. године je 
cпeцијализирала имунологију. Запослена је као виши 
научни сарадник Институту за медицинска 

истраживања у Београду. Члан је „Yugoslav Electron Microscopy Society“ 
и „International Academy of Pathoilogy“.  Аутор је великог броја научних 
радова. Није удата. Живи у Београду. 

 

99(81/2-11)ЛАДА (11.8.1964 -) Веселинова   
Рођена у Котору. Завршила је Фармацеутски 
факултет у Београду. Члан је Фармацеутске коморе 
Србије. Paди у апотеци „ЛАНТАНА“ у Београду. Живи 
у Београду. 
 

 

 

 

100(83/1-11)БРАНИСЛАВ (3.10.1960 -) Рајков    
Рођен у Загребу. Дипломирани инжењер хемијске 
технологије. Члан Друштва дипломираних инжењера 
и пријатеља кемијско-технолошкиог студија. Стално 
запослен у индустрији нафте раније „INA-
INŽENJERING“ а сада у  „CROSCO d.o.o“. Живи у 
Загребу. 
 

 

101(83/2-11)ТАМАРА (16.4.1963-) Рајкова    
Рођена у Сиску. Дипломирала је на Архитектонском 
факултету у Загребу.  Као најбољи студент награђена је 
од стране Ректора наградом и стипендијом за наставак 
школовања у САД. Магистрирала је архитектуру на 
Cornell University SAD. Виши пројектни менаџер и главни 
сарадник у Oliver Papraniku Associates, Inc. (OPA). Пре 
него што се прикључила овој фирми била је директор 

SU11 Architecture & Design LLP. Тамара је, поред рада у области 
дизајна и градње, гостовала као критичар у дизајн студију на 
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Универзитету Колумбија. Има преко 17 година искуства у дизајну и 
изградњи корпорацијског пословног простора, у новоградњи и 
реновирању, уређењу продајног простора, луксузних стамбених 
ентеријера и новоградње. Радила је пројекте као што су Центар 
Података за Goldman Sachs у Картерету, канцеларијски простор за 
седиште NASE. Регистровани је архитекта и члан Америчког Института 
Архитеката. Живи и ради у Америци (New York). 
 

102(84/1-11)СВЕТЛАНА (30.1.1963 -) Слободанова   
Рођена у Ријеци. Дипломирани је инжењер 
грађевине. Удата је за Драшка Андрића (1962), 
дипломираног инжењера електротехнике. Њихова 
деца су синови Марко39 (1986) и Иван40 (1997). Живи 
и ради у Ријеци.  
 

 

 

 

103(84/2-11)МАРИЈАНА-МАЈА (1964 -) Слободанова   
Рођена у Ријеци. Професор је енглеског језика и 
књижевности. Удата је за Дамира Станичића. Њихова 
деца су синови Лука (1994), Јаков (1996) и ћерка 
Марија (1998). Живи и ради у Љубљани. 
 

 

 

 

104(86/1-11)НЕБОЈША (19.3.1961 -) Илијин    
Рођен у Дубровнику. Правник. Разведен је. Његов син је Горан (1981). 
Живи у Дубровнику. 
 

105(86/2-11)МИРНА (15.3.1965 -) Илијина    
Рођена у Дубровнику. Ветеринар. Пише за „Ветеринсрски архив“. Живи 
у Загребу. 
 

 

 

                                                        
39 Студент је графичког факултета у Загребу 
40 Ученик је основне школе 
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106(89/1-12)КРСТО (10.6.1989 -) Кристоферов  
Рођен је и живи у Сијетлу (Seattle), држава Вашингтон, 
САД. Ученик. 
 
 

 

 

 

 

107(89/2-12)KEIKO   (10.4.1992 -) Кристоферова   
Рођена је и живи у Сијетлу (Seattle), држава 
Вашингтон, САД. Завршила је Pitzer College. Ради у 
IslandWood. 
 
 

 

 

 

108(93/1-12)АНДРИЈА (29.12.2003 -)   Дарков 
Рођен у Београду. Дете.  
 

109(93/2-12)ДОРА (20.6.2006 -)   Даркова 
Рођена у Београду. Дете.  
  

110(104/1-12)ГОРАН (1981 -)   Небојшин   
Рођен у Загребу. Био је секретар Друштва студената повијести „Ivan 
Lučić - Lucius". Дипломирао је историју на Филозофском факултету у 
Загребу са темом „Шибенске братовштине у средњем вијеку“. Ради у 
Хрватској академији знаности и уметности.  Пише за „Зборник Одсјека 
за повијесне знаности Завода за повијесне и друштвене знаности 
Хрватске академије знаности и умјетности“. Ожењен је Мајом Ковач. 
Њихов син је Mihael. Живи у Загребу. 
 

111(110/1-13)МИХАЕЛ (2001 -)   Горанов   
 

 


