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ББРРААТТССТТВВОО  ВВЕЕЛЛААШШ  
  

ородично предање говори о повезаности мојдешких Велаша са 
истоименим  братством из Бјелопавлића. 
 

Етимолошке карактеристике 
упућују на дубоку старину овог 
презимена. У дворишту куће 
Велаша у Мојдежу налазе се 
јасни грађевински остаци који, по 
облику, величини и начину 
спајања камена упућују на то да 
су овде и раније постојале веома 
солидне грађевине које су могле 
страдати само уз примену силе. 
Остаје, за сада, непознато да ли 
је до ових разарања дошло 
приликом познате паљевине и 
уништења Мојдежа од стране 
Наполеонових војника. 
 
Геодетска карта из аустријског 
времена садржи топоним 
"Велашевина", у Суторини која је 
до 1878. године припадала 
турској територији. Међутим 
Велаши не памте да су ту некада 

живели или да су поседовали земљу. 
 
Родослов1 братства Велаш из Мојдежа гради дванаест генерација - 
колена. Родослов не садржи податке о Јовану Велашу који је живео 
почетком осамнаестог века. Са његовим именом се срећемо у 
документу који је сачињен 8. априла 1732. године а који је написан 
поводом штете коју је његова стока починила на имању Николе 
Кецојевића, сердара новске крајине2. Непознато је име његове жене 
                                                        
1 Велику захвалност за помоћ у изради родослова братства Велаш дугујем, пре свих, Вуку 
Јовановом-Јошовом, Милораду-Милу  Симовом и Бранку Симовом. 
2 Горан Ж. Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta serbica ), 
Херцег Нови 2009, 77 
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али је забележено да је ћерка из тог брака Марија која је преминула 
8.8.1775. године3. 
Такође, родослов не садржи податке о Лазу Велашу са Топле који је 
године 1776. „партива за Корчулу з барком од весла“4 а следеће 
године за Будву5. Поморством се у то време бавио и Јоко Велаш.  
Сачуван је документ који говори о његовој пловидби за Далмацију као 
патрун барке на весла6 као и документ који говори о његовој пловидби 
на Крф7. 
 
Најчешће обнављана лична имена у братству су Сава-Саво, 
Симеон−Симо–Синиша и Михаило–Мијо–Мићо. Обнављана су и имена 
Никола, Јован−Јоко-Јошо, Ђуро и Вуко. Од Прокопија–Прока остао је 
Велашима надимак. Брак са највећим бројем потомака, њих тринаест, 
је онај између Ђура Симеуновог-Симовог и Марије рођене Вујовић. 
Њихова деца су: Митар (1890), Јованка (1892), Сава (1894), Савета 
(1896), Нене (1898), Дамјан (1899), Никола (1901), Стеван (1902), 
Петко (1904), Максим (1906), Гојко (1908), Љубе (1910) и Симо (1912). 
Ђурова и Маријина деца припадају осмом, најмногољуднијем колену 
Велаша. 

 
Велаши се женидбама ородише са Радунчићима, Поробићима, 
Зипанчићима, Брајовићима, Вујовићима и Влаовићима а удајама са 
Будечима, Режићима, Поробићима и Котлашима из Мојдежа. 
 
Традиционално занимање Велаша дуго су били земљорадња и 
зидарство. Главна пољопривредна култура била је маслина. Скоро 
читаво имање Велаша у Мојдежу било је подзидано међама. Терасаста 
бразда Поповог камена и Балића њиве била је дуга преко 1,5 км. Међе 
знатно дуже. Сличних окрајака било је на локацијама Зграда, Врти и 
Дубрава. Зидови поред потока-бујица Пресјека, Бјеличњак и Ограда на 
имању Велаша били су дуги преко 1000 метара, често високи и преко 2 
метра. 
 

                                                        
3 Горан Ж. Комар, Херцегновски ћирилични пописи 1750-1826, Херцег Нови, 2011, 148 
4 Горан Ж. Комар, Књиге од вјерности и доброте Топаљске комунитади 1751-1806, Херцег 
Нови 2012, 109 
5 Исто, 119 
6 Исто, 135 
7 Исто, 150 
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У кућу Велаша на имању Ћукош у суседном селу Ратишевини, током 
Другог светског рата, склањали су се илегалци НОП-а. Ова је кућа 
запаљена 1943. године. 
 
Имање Велаша претрпело је у последњих педесетак година знатна 
оштећења изазвана природном силом али и, на што је братство 
посебно огорчено, људском руком и , благо речено, људским немаром. 
Педесетих година прошлог века Велашима је у Суторинском пољу  
национализацијом одузето 2,9 хектара обрадивог земљишта. 
Прокопавање водоистражне галерије – Поткопа 1974. године бујица је 
у потпуности обезвредила окрајак Кецовину. Изградњом цевовода од 
Плата, највише је страдало имање Вучине, које се налази непосредно 
испод филтер станице у Мојдежу. Након земљотреса 1979. године, 
изградња станова солидарности започета је баш на имању Велаша на 
Топлој. Клизиште које се појавило фебруара 2004. године однело је 
Велашима 2,1 хектар земље и међа, преко 170 стабала маслина и 
зидове поред потока-бујица Пресјеке и Бјеличњака. 

 
У другој половини деветнаестог века, у потрази за бољим животом, 
Велаши започињу са исељавањем, пре свега, у Америку. Данас тамо 
живи мала колонија која броји петнаестак потомака мојдешких 
Велаша. Има назнака да и у Аргентини има Велаша. 
 
Значајно је по броју и улози коју су имали учешће чланова овог 
братства у ослободилачким ратовима. 
 
Након завршетка Првог светског рата Велаши се све чешће и у већем 
броју окрећу изучавању заната пре свих пекарског, обућарског и 
трговачког. Друга половина прошлог века и садашње време доноси 
Велашима факултетске титуле из разних области. 
 
Настамбина Велаша, смештена је у засеоку Ковачи у подножју брдске 
стрмине Гуманаца. Испод ње је блажа зараван. На западној страни од 
кућа је Игришће, раскрсница пешачких стаза за севернија села. 
 
Крсна слава Велаша из Мојдежа је Никољ дан. 
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1(?/1-2)НИКОЛА (? - ?) ? 
Члановима братства које сам контактирао непознати су детаљи из 
његовог живота. Непознато је име његове жене. По породичном 
предању његов син је Симо. 
 

2(?/2-2)САВО (? - ?) ? 
Био је ожењен Саром рођеном Радунчић из Мојдежа. Њихова ћерка је 
Василија-Васа (1763-1848). 
 
3(1/1-3)СИМО (? - ?) Николин 
Помиње се у „Нотама од соли државе Новске“ за 1763, 1771, 1772 
годину. Његово домаћинство је у том периоду бројало од 7 до 9 
чланова. Члановима братства непознато је име његове жене и све 
деце. Зна се да су двојица од њих били синови Прокопије-Проко и 
Игњатије-Игњат. 
 

4(2/2-3)ВАСИЛИЈА-ВАСЕ (1763 - 6.7.1848) Савова 
 
5(3/1-4)ПРОКОПИЈЕ-ПРОКО  (? - ?) Симов 
Помиње се у „Нотама од соли државе Новске“ за 1763, 1771, 1772, 
1789. и 1799. годину. Његово домаћинство је бројало од три до пет 
душа. Био је ожењен Фимијом-Јефимијом рођеном Мрачевић. Њихови 
синови су Саво и Лука (1777). 
 

6(3/2-4)ИГЊАТ (? - ?) Симов 
Помиње се у „Нотама од соли државе Новске“ за 1789. и 1799. годину. 
Његово домаћинство 1789. године броји четири душе. Десет година 
касније његово домаћинство броји пет душа. Био је ожењен Јоком 
рођеном Поробић из Мојдежа. Једно од њихово деце је син Сава 
(1798). 
 
7(5/1-5)САВО (? - ?) Прокопијев-Проков  
Био је ожењен Полексијом-Полом (1801–6.7.1876) Лесовом рођеном 
Вујовић из Мојдежа. Њихова деца су синови Јован (1820), Симеон-
Симо (1823) и ћерка Марија8 (1829). 
 

 

 

                                                        
8 Горан Ж. Комар, Херцегновски ћирични пописи 1750-1826, Херцег Нови 2011, 230 
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8(5/2-5)ЛУКА (1777 - 4.6.1847) Прокопијев 
Био је ожењен Андријаном рођеном Огурлић. Њихов син је Спиридон 
(1836). 
 
9(6/1-5)САВА (1798 - 18.2.1858) Игњатов  
Мени доступне матичне књиге садрже податак о датуму смрти и 
старости у том тренутку. Члановима братства које сам контактирао 
непознати су детаљи из његовог живота осим што се зна да се није 
женио. 
 

10(7/1-6)ЈОВАН-ЈОКО (2.6.1820 - 8.2.1907) Савов 
Учесник Херцеговачких устанака. У периоду 1879-1885 тутор цркве 
Светог Спаса у Мојдежу. Био је ожењен Аном-Јаном (2.1.1829-
28.6.1896) рођеном Зипанчић. Њихова деца су Милица (1854), Аћим 
(1856), Трипко (1859), Ана-Јане (1861), Крстина (1864), Михајло – Мијо 
(1865) и Илија (1871). 
 

11(7/2-6)СИМЕОН-СИМО (7.2.1823 - 23.9.1878) Савов  
Земљорадник и зидар. Женио се два пута. Симова прва жена била је 
Софија рођена Марић. Њихова ћерка је Нина (1858). Симова друга 
жена била је Софија-Сока (28.12.1833-16.4.1907) рођена Поробић из 
Мојдежа, ћерка Јова-Јока и Јане-Ане рођене Вуковић. Брак је 
склопљен 24.11.1859. године у Мојдежу. Њихова деца су син Ђуро  
(1860) и ћерке Анђе (1862) и Савета (1864).  
 

12(7/3-6)МАРИЈА (1829 - 27.2.1888) Савова  
Преља. Била је удата за Стевана (5.3.1824-17.12.1913) Ђуровог 
Краљевића. Њихова ћерка је Савета9 (28.11.1851). 
 

13(8/1-6)СПИРИДОН (1836-5.8.1837) Лукин  
Упкојио се као једногодишњи дечак. 
 

14(10/1-7)МИЛИЦА (22.9.1854 - 17.4.1879) Јованова-Јокова  
Преља. Била је удата за Јовицу Илијиног Будеча, каменоресца из 
Мојдежа. Из овог брака није било потомака. 
 
15(10/2-7)АЋИМ (8.7.1856 - 21.4.1916) Јованов-Јоков  
Земљорадник. Није се женио. 

                                                        
9 Била је удата за Лазара Митровог-Мијатовог Поповића, поморца из Мојдежа. 
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16(10/3-7)ТРИПКО-ТРИПО (18.2.1859 - ?) Јованов-Јоков  
Мени доступне матичне књиге садрже Трипков датум рођења. 
Непозната је година његове смрти али се зна да је као млад момак 
трагично окончао живот у морским таласима. 
 

17(10/4-7)АНА-ЈАНЕ (13.3.1861 - 7.7.1893) Јованова-Јокова  
 
18(10/5-7)КРСТИНА (1.4.1864 - 29.7.1939) Јованова-Јокова  
Била је удата за Петра-Пера Митровог Режића, зидара из Мојдежа. 
Брак је склопљен 18.1.1893. године. Њихова деца су Ђуро (7.11.1893-
29.12.1893), Госпава (8.8.1895- ), Митар (13.9.1899-15.4.1900), Илија 
(31.7.1897), Елена (25.11.1900-3.11.1904) и Маре (9.11.1902-
18.11.1902). 
 

19(10/6-7)МИХАЈЛО-МИЈО (26.10.1865 - 1953) Јованов-Јоков  
Земљорадник и зидар. Члан Српске земљорадничке задруге основане 
1912. године у Мојдежу. Први светски рат провео је као талац, у групи 
бокешких родољуба, у тврђави Шпањола10 у Херцег Новом. Након 
рата, са групом зидара из Мојдежа11 радио је на обнови Његошеве 
капеле на Језерском врху. Између два рата, Мијо је са синовима и у 
заједници са браћом Гојком и Млађеном Вујовић производио креч 
„горели су клачине“. У братству се памти његова велика љубав према 
деци а "Мијове ријечи" још увек се памте у народу. Био је ожењен 
Анђеликом (1.10.1875) рођеном Брајовић из Мојдежа, ћерком Стевана 
и Нене рођене Вујовић. Брак је склопљен 9.2.1896. године. Њихова 
деца су Госпава (1897), Јагода (1900), Јован (1902), Милица (1904), 
Андрија (1906), Јане (1909), Крстина (1910) и Вуко (1912).  
 

20(10/7-7)ИЛИЈА (1.8.1871 - 18.9.1956) Јованов-Јоков  
Из Америке у којој је провео пуне 63 године живота враћа 
се 1953. године. Од Неваде до Аљаске радио је најтеже 
послове у америчким рудницима. Најдуже је боравио у 
Сијетлу, држава Вашингтон. У братству га памте као човека 
који је помагао породицу свога брата Михајла-Мија у 
најтежим тренуцима као што су болест, глад, умирање и 
рат. Остао је упамћен и по великој љубави према деци и 

                                                        
10  "Кад смо га посјећивали, мати му је носила опрану и окрпљену преобуку, по шаку ораха, 
сувих смокава или маслина, остале хране није било", сећао се Андрија посета свом оцу у 
Шпањоли.  
11 Предузимач  је био Томо Котлаш а руководилац радова инж. Никола Поповић.  



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                      Братства-Велаш 

_________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић 

219 

сетним мелодијама које је, седећи увече испред куће, свирао на својој 
фрули. Није се женио. 
 
21(11/1-7)НИНА (1858 - 4.1.1860) Симеунова-Симова  
Упкојила се као девојчица стара две године. 
  
22(12/2-7)ЂУРО (17.11.1860 - 30.5.1925) Симеонов-Симов  
Земљорадник и зидар. Био је ожењен Маријом-Маром (27.11.1874) 
рођеном Вујовић, ћерком Јосипа и Милице рођене Зипанчић. Брак је 
склопљен 20.1.1890. године. Њихова деца12 су Митар (1890), Јованка-
Стане (1892), Сава (1894), Савета (1896), Нене (1898), Дамјан (1899), 
Никола (1901), Стеван (1902), Петко (1904), Максим (1906), Гојко 
(1908), Љубе (1910) и Симо (1912). 
 

23(12/3-7)АНЂЕ (2.10.1862 - 10.12.1941) Симеонова-Симова  
Била је удата за Вука Јововог Поробића, каменоресца из Мојдежа. 
Њихова деца су Филип (9.11.1889-1947), Милица (24.11.1890-
15.2.1894), Зорка13 (8.10.1892-11.4.1974),  Миле (1895-25.3.1897), 
Дамјан (9.11.1898-10.10.1971), Јово (1900), Љубе (1901-?) и Никола-
Нико (14.11.1904). 
 

24(12/4-7)САВЕТА (13.12.1864 - ?) Симеонова-Симова  
Мени доступне матичне књиге садрже податак о датуму рођења. 
Чланови братства које сам контактирао претпостављају да се 
упокојила веома млада јер им нису познати детаљи из њеног живота. 
 

25(19/1-8)ГОСПАВА (31.8.1897 - 1986) Михајлова-Мијова  
Била је удата за Марка Вучићевића из Грбља који је, као Солунски 
добровољац, добио земљу у Руском селу у Банату. Њихова деца су 
Јоке, Јован, Даринка и Јелена. Након удаје Госпава никад није 
посетила свој род и Мојдеж14.  
 

26(19/2-8)ЈАГОДА (4.9.1900 - 14.4.1904) Михајлова-Мијова  
Упкојила се као четворогодишња девојчица. 
                                                        
12 Чланови братсва које сам контактирао знају да су Ђуро и Мара имали и четрнаесто дете 
које је умрло одмах по рођењу тако да није ни крштено. Из тог разлога немају података о 
години рођења овог детета. Марија је прво дете Митра-Мића родила у својој четрнаестој 
години а последње Сима након двадесет и две године. 
13 Била је удата за Илију Крстовог Режића из Мојдежа. 
14 Кад су настале могућности за пристојно путовање, одбијала је речима: "Из Мојдежа сам 
отишла као љепотица, нећу да ме род види са два штапа". 
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27(19/3-8)ЈОВАН-ЈОШО (1.9.1902  - 30.11.1950) Михајлов-Мијов  
Земљорадник. Запамћен је као радан, оштар и, како кажу, добар 
човек. Био је ожењен Неном (20.3.1921) рођеном Малавразић из 
Пријевора, ћерком Николе и Радиславе рођене Радановић. Брак је 
склопљен 20.12.1945. године. Њихова деца су Вуко (1947) и Михајло-
Мијо (1948).  
 
28(19/4-8)МИЛИЦА (8.11.1904 - 1984) Михајлова-Мијова  
Друга жена Обрена Митровог Котлаша из Мојдежа. Брак је склопљен 
16.2.1933. године. Њихова деца су ћерка Љуба (14.2.1934) и син Илија 
(26.7.1935) 
 
29(19/5-8)АНДРИЈА (12.12.1906 - 1993) Михајлов-Мијов  
Завршио је пекарски занат у Дубровнику, код мајстора Франа 
Војводића. У Дубровнику је био синдикални повереник.  Био је борац 
Орјенског батаљона и Бокешке бригаде. О партизанском ратовању 
причао је конкретно, присно, без идеолошког патоса15. У време 
Италијанске окупације Боке Которске био је затвореник логора на 
Превлаци. Његова прича утапала се у сузе кад би говорио о судбини 
неких Орјенаца, конавоске дјеце на Кривошијама, Грбљана у Бару и о 
судбини свог бившег мајстора Франа Војводића. Доживео је све ратове 
20. века и све тескобе "прогреса" из друге половине века. Одликован 
је Орденом заслуга за народ. Био је ожењен Саром (1928-27.10.1978) 
рођеном Правица из села Бјелач општина Требиње. Брак је склопљен 
5.2.1953. године. Из овог брака није било потомака. 
 

30(19/6-8)ЈАНЕ (2.1.1909 - 22.1.1912) Михајлова-Мијова 
Упкојила се као трогодишња девојчица. 
 

31(19/7-8)КРСТИНА  (15.9.1910 - 1983) Михајлова-Мијова 
Била је удата за Ника Косића, земљорадника из Сврчуга-Мокрине. 
Њихова деца су ћерке Радојка, Љубинка и Божица. 
 

32(19/8-8)ВУКО (14.10.1912 - 11.4.1947) Михајлов-Мијов  
Учио је трговачки занат али је радио као поштански службеник. Био је 
борац Орјенског батаљона и Бокешке бригаде. У лето 1941. године био 
је примљен у КПЈ али је крајем јесени исте године искључен. У време 
Италијанске окупације Боке Которске био је затвореник логора на 

                                                        
15 Хвала Вуку Велашу,  професору српског језика и књижевности. 
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Превлаци и логора Преза16. Изненада се разболео и упокојио у Новом 
Саду где је и сахрањен.  
 

33(22/1-8)МИТАР-МИЋО (1.11.1890 - 1970) Ђуров  
Један је од Мојдежана који врло млад, са шеснаест 
година, у потрази за бољим животом плови преко 
Атлантика. Сачуване бродске књиге говоре о томе да 
је Митар, после девет дана пловидбе у Америку стигао 
23. априла 1906. године. Радио је као механичар у 
фабрици тролејбуса. Дуго је био везан за инвалидска 
колица. Интересантно је да се никада није видео са 

млађом браћом Максимом, Гојком и Симом као и млађом сестром 
Љубом. Био је ожењен Данкињом Poteom. Њихова деца су: Roger 
(1914) , Bernica (1917), и близанци June и George  (1923). 
 

34(22/2-8)ЈОВАНКА–СТАНЕ (28.9.1892 - 1973) Ђурова  
Као девојка отишла је у Америку. Удавала се два пута. 
Први Јованкин муж био је Јово Петровић из Каменог код 
Херцег Новог. Њихова деца су синови Илија, Ранко и 
Ђуро. Други  Јованкин муж био је Марко Давидовић из 
Петровца  на мору. Њихов син је Лука. Скромно, али 
често, помагала је својe у завичају. Једини пут посетила 
је своје родно огњиште 1966. године. Сахрањена у Сан 
Педру, Калифорнија – САД.  

 

35(22/3-8)САВА (22.8.1894 - 1918) Ђуров 
Од рана задобијених у рату упкојио се у Сарајевској болници. 
Сахрањен је на војном гробљу у Сарајеву. 
 

36(22/4-8)САВЕТА (24.9.1896 - 25.7.1952) Ђурова  
Била је удата за Милутина Огурлића из Кута. Њихова деца су Олга, 
Вељко, Чеде, Невенка и Момчило. Упкојила се у манастиру Острог. 
 

37(22/5-8)НЕНЕ (15.9.1898 - 2.9.1975) Ђурова 
Била је удата за Тома Котлаша, зидарског предузимача из Мојдежа. 
Брак је склопљен 17.2.1921. године. Њихова деца су Стеван (1922), 
Јованка (1924), Станка (1925), Петар (1928), Десанка-Десе (1931), 
Милан (1934) и Рајка-Хајка (1937). 

                                                        
16 Васко Костић, Преза – концентрациони логор, Подгорица 2010,161 
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38(22/6-8)ДАМЈАН (12.11.1899 - 16.12.1900) Ђуров  
Упкојио се као једногодишњи дечак. 
 

39(22/7-8)НИКОЛА (17.2.1901 - 1954) Ђуров 
Почетком тридесетих година прошлог века одлази у 
Аустралију где је радио у рудницима. Помагао је, са 
пуно брижности, породицу из ''старог краја''. Био је 
ожењен Лилом рођеном Дерић. Из овог брака није 
било потомака. Упкојио се од „минерске болести“ у 
Перту – Аустралија.  
 

 

40(22/8-8)СТЕВАН (29.10.1902 - 1.4.1907) Ђуров  
Трагично је, играјући се, страдао као петогодиши дечак. 
 
41(22/9-8)ПЕТКО (17.10.1904 - 6.1.1930) Ђуров 
Упкојио се од туберкулозе која је харала у то време. 
 
42(22/10-8)МАКСИМ (16.11.1906 - 20.10.1932) Ђуров 
Члановима братства које сам контактирао непознати су детаљи из 
његовог живота. 
 
43(22/11-8)ГОЈКО (5.9.1908 - 6.2.1978) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Завршио је обућарски занат код познатог мајстора 
Јосипа Врбњака у Мељинама. Био је борац Орјенског батаљона. Као 
борац Бокешке бригаде био је рањен у борби која је против Немаца 
вођена за Леденице. Године 1946. из Мојдежа одлази у Херцег Нови. 
Радио је у обућарској задрузи "Напријед". Медаљом заслуга за народ 
одликован је 1962. године. Пензионисан је 1971. године. Био је 
ожењен Миљаном-Милком (1916-2010) Јефтовом рођеном Трипковић 
из Требесиња. Брак је склопљен 26.10.1946. године. Њихова деца су 
Марија (1947), Ђорђе (1948) и Александар (1953). 
 

44(22/12-8)ЉУБЕ (5.11.1910 - 193117) Ђурова 
Била је удата за Симеуна Петровог Папреницу (1906-1962), столара из 
Рисна. Упокојила се приликом порођаја. 
 
                                                        
17 Лазар Дробњаковић у својој књизи „Рисан и старе рисанске породице“ као Љубину годину 
смрти наводи 1938. Не наводи име детета тако да је, највероватније, и оно умрло током 
трагичног порођаја. 
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45(22/13-8)СИМО (14.12.1912 – 18.10.1983) Ђуров   
Земљорадник и зидар. Борац Орјенског батаљона и 
Прве бокешке бригаде. У време Италијанске 
окупације Боке Которске био је ухапшен и, пре 
интернирања у Задар, држан као талац18. Одликован 
је орденом заслуга за народ. Радио је као мајстор у 
Стамбеном предузећу, затим као ВКВ зидар у ГП 
"Првоборац" из Херцег Новог. Пензионисан је 1968. 

године. Женио се два пута. Прва жена била му је Мелкиора19 
(6.1.1911) рођена Сагер, ћерка Виктора и Антоније рођене Вуличевић. 
Брак је склопљен 16.4.1939. године. Из овог брака није било потомака. 
После развода Симо се оженио Анђом (1930) Ђуровом рођеном 
Чепрњић из Жвиња. Њихова деца су ћерка Марија (1950) и синови 
Саво (1951), Милорад (1953) и Бранко (1956). 
 

46(27/1-9)ВУКО (28.3.1947 – 2.7.2008) Јованов-Јошов 
Професор српског језика и књижевности. Радио је у 
гимназији у Херцег Новом. У јесен 2004. године јавно се 
успротивио насилном увођењу такозваног „матерњег“ 
језика у школе у Црној Гори и због тога, мада подржан од 
великог броја колега и суграђана, бива отпуштен. Вуко, 
као и група професора из Никшића, није пристао да деци 
предаје нешто што је, како сам каже, „изван себе, мимо 

свијета, испод разума, лишено науке, знања и просвећених регула, без 
истине и љепоте“. Овај догађај дубоко је узнемирио све разумне и 
слободомислеће људе Боке Которске. Велики је број трибина и 
симпозијума на којима је био активан и веома запажен учесник. Аутор 
је есеја „Четири лудила“ који је објављен у првом броју „Слова“, 
часописа часописа који наставља традицију публикације “Распеће 
српског језика”, који је покренуо Актив отпуштених професора српског 
језика из Никшића. Био је члан Савјета локалних јавних радио-
дифузних сервиса Херцег Новог. Био је председник издавачког савета 
часописа "Глас Боке" чији први број је из штампе изашао у децембру 
2005. године. Добитник је Вукове награде коју додељује Културно-
просветна заједница Србије. Витешко друштво „Херцег Стефан“ 
програсило га је првим почасним витезом „Војвода новски Лазар“. Није 

                                                        
18 Остао је жив захваљујући томе што је радио као брица. 
19 Извесно време радила је као учитељица у Мојдежу. 
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се женио. Упокојио се у Херцег Новом. Постхумно му је објављена 
књига „Карневалски бјесови“20. Сахрањен је у Мојдежу. 
                                                        
20 Преузето са http://novosti-iz-bkd.blogspot.com/2008/11/poshumna-promocija-knjige-vuka-
velaa-u.html.  22 новомбра. 2008. године. 
“POSHUMNA PROMOCIJA KNJIGE VUKA VELAŠA U HERCEG NOVOM  
Kad bijesni karnevali "pojedu" duh naroda 
Kao nikada do sada, pretijesna je bila preksinoć velika dvorana „Park" u Herceg Novom da primi 
sve zainteresovane za promociju knjige "Karnevalski bjesovi" ovog ljeta preminulog profesora 
Vuka Velaša. Svi su došli, kako iz profesorovog rodnog Mojdeža, tako i Kruševica, Tivta i Trebinja 
i drugih mjesta Boke. A, nisu izostali i njegovi profesori iz aktiva Srpskog jezika i književnosti iz 
Nikšića koji su uz pomoć sponzora i Opštine Herceg Novi nekoliko dana prije smrti cijenjenog 
profesora Velaša, u avgustu, objavili njegov prvi i nažalost, i poslednji roman. 
- Nije to roman u klasičnom smislu riječi, jer mu nedostaje fabula, nedostaju likovi, ali je, ipak, 
djelo čvrste i povezane strukture. Okvir romana čini škola, koja, uz razrede, simboliše opšte i 
pojedinačno u jednom društvu, društvu koje gubi svoj hronotop jer su i prostor i vrijeme zahvatili 
karnevalski bijesovi. Predlog za promjenu imena škole je i predlog za sveopšti preporod, 
vaspostavljanje i razotkrivanje istine koja je prekrivena karnevalskim maskama. U "Karnevalskim 
bjesovima" se vodi polemika sa karnevalizacijom i onim što ona nosi, čini i nudi. Polemika se 
odnosi na neminovnost i težnju za demaskiranjem istine. Polemiše se sa čudnim tvrdnjama te 
karnevalizacije po kojoj je Njegoš genocidni pisac, Andrić pisac za služavke, tvrdnjama da „nećemo 
sa guslama u Evropu" i tako redom. Karneval je, jasno je to, metafora našeg društva, grada, Boke, 
Crne Gore i prije svega, ovog vremena gdje je duhovnost uzmakla pred sveopštom karnevalizacijom 
sadašnjice, rekla je profesorka Jelica Stojanović iz Nikšića. 
Ona je dodala da je opšte ludilo dovelo do pomame i uzaludne težnje za promjenom imena jezika 
koji je "po istini i pravdi srpski". Govoreći o romanu, ona je istakla da se preimenovanjem jezika 
mijenja biće našeg naroda. Zato se, na udaru ovog našeg crnogorskog karnevala našao baš jezik i 
sve ono što on nosi. Pokojni Velaš u svom romanu pozvao je naše meštre od karnevala da se 
dogovore da li su Vuk i Njegoš "kradljivci jezika" ili su "jezički namet na vilajet". 
- Vukov i Njegošev jezik su jedno. Vukov i Njegošev narod su jedno. Jer Vuk i Njegoš su neimari 
kuće našeg bića. Vuko Velaš svojim dijelom i životom svjedočio je Vuka i Njegoša, živio je u istini 
i sa njom, kazala je ona. 
Prave knjige nastaju samo s pravim razlogom. Iza njih ne stoji lična volja nego potreba vremena i 
društva u kome se pojavljuju. Njih, zapravo, stvara život. Takva je i ova knjiga, a takav je bio usud 
onog koji je napisao. Knjiga je napisana je prvorazrednim pjesničkim jezikom, čije leksičko 
bogastvo i svježina, metaforička slojevitost, semantička punoća i asocijativnost, razuđena unutrašnja 
ritmika i dinamičnost, stavljaju „Karnevalske bijesove" u red najboljih književnih tvorevina našeg 
vremena u srpskoj književnosti. Ova knjiga je je i jedna velika optužnica ali ne protiv čovjeka, već 
protiv pojave, protiv onih što su protiv čovjeka. Upravo zato će, siguran sam, „Karnevalski bijesovi" 
Vuka Velaša upamćeni, rekao je burno pozdravljeni profesor Veselin Matović. 
Vuko Velaš podsjeća i opominje da se ne zaborave temeljne vrijednosti Herceg Novog, jer kako 
navodi Savo Marović, one su zalog za budućnost i njegov razvoj. 
- Kao što je čitavog života svjedočio svojim moralnim i intelektalnim integritetom, odnosom prema 
ljudima i poslom kojim se bavio, Vuko Velaš je i ovu knjigu pisao vođen neizmjernom ljubalju 
prema svom zavičaju i ljudima – rekao je starješina Viteškog društva Herceg Stefan iz Herceg 
Novog koji je na početku godine za svog počasnog člana proglasio i Velaša. 
O svom drugu i prijatelju govori je i slikar Boris-Boćo Vujović. Odlomke iz "Karnevalskih 
bijesova" čitali su nikšićki profesori Marija Lalatović, Radmila Mitrić-Matović. Promociju su 
muzičkim nastupom uveličali profesori Muzičke škole Jelena i Anita Popović, Anita Zloković, 
Branislav Najdanović i Mira Nikolić.”  
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47(27/1-9)МИХАЈЛО-МИЈО (6.11.1948 -) Јованов-Јошов  
Трговац. Радио је у предузећима "Мјешовито" из Херцег Новог и 
"Тигар" из Пирота. Двадесетак година био је представник "Муре" из 
Мурске Соботе за подручје Црне Горе и дела Србије, Босне и 
Херцеговине и Хрватске. Оснивач је фирме „Велаш Ком“. Ожењен је 
Станом (28.6.1955) рођеном Крчум из Игала. Њихова деца су син 
Владислав (1977) и ћерка Јелена (1978). 
 

48(33/1-9)ROGER (1914 - 1968) Митров-Мићов  
Дипломирао је хемијски инжењеринг на вашингтонском универзитету. 
Радио је у бродоградилишту Бремертон у Сијетлу. Био је ожењен 
девојком по имену Mirtl. Из овог брака није било потомака. Сахрањен 
је у Сијетлу. 
 

49(33/2-9)BERNICA (1917 - 2000) Митрова-Мићова  
Завршила је бизнис колеџ. Радила је као шеф канцеларије. Била је 
удата за Lorena Umbergera. Из овог брака није било потомака.  
 

50(33/3-9)JUNE (1923 -?) Митрова-Мићова   
Завршила је средњу угоститељску школу. Радила је 
као шеф сале у хотелском ресторану. Удата је за 
Ernesta Langa који је пореклом швајцарски 
држављанин. Из овог брака није било потомака.  
 

 

 

 

51(33/4-9)GEORGE (1923 -) Митров-Мићов   
Поседује диплому метеоролога и климатолога 
вашингтонског универзитета. Радио је као главни 
калкулант у одељењу за грејање и електричне 
контакторе. Женио се два пута. Ђурова прва жена била 
је Бети. Њихова деца су Suzana (1951), Barbara (1955) и 
Daniel (1967). Друга Ђурова жена је Keti. Из овог брака 
нема потомака.  
 

52(43/1-9)МАРИЈА (1947 - 1947) Гојкова  
Упкојила се десет дана по рођењу. 
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53(43/2-9)ЂОРЂЕ (12.12.1948 -) Гојков  
Рођен  у Херцег Новом. Основно и средње (гимназија) образовање 
стекао је у родном граду. 
 

54(43/3-9)АЛЕКСАНДАР-АЦО (19.6.1953 -) Гојков  
Основно и средње (машинско – техничка школа) стекао је у Београду. 
Дипломирао је на Факултету за поморство у Котору. Од 1973. године 
плови за више поморских компанија. Последњих 12 година ради као 
управитељ строја за лондонску компанију "Zodiak". Био је активан члан 
једриличарског клуба "Југоле Гракалић" из Херцег Новог, са којим 
осваја више златних медаља на домаћим и међународним регатама. 
Ожењен је Миленом (30.8.1952), рођеном Песторић, ћерком Коста и 
Тонке. Њихова деца су синови Горан (1978) и Бојан (1980). 
 

55(45/1-9)МАРИЈА (27.1.1950 -) Симова  
Рођена у Мојдежу. Основну школу завршила је у 
Мојдежу и Херцег Новом, Средњу економску школу у 
Херцег Новом. Дипломирала је на Вишој економској 
школи у Београду. Економиста. Радила је као 
контролор у СДК (касније СПП и ЗОП), а сада као шеф 
експозитуре Комерцијалне банке А.Д. Будва у Херцег 
Новом. Члан је Тима за планирање локалног 

економског развоја Херцег Нови. Била је удата за Франа Противу. 
Њихова ћерка је Наталија (5. 6.1973). Живи у Херцег Новом. 
 

56(45/2-9)САВО (9.5.1951 -) Симов  
Рођен у Мојдежу. Основну четворогодишњу школу 
завршио је у Мојдежу, осмогодишњу и гимназију у 
Херцег Новом. Дипломирао је на Природно 
математичком факултету, смер Практична математика и 
информатика у Загребу. Дипломирани инжењер 
математике. Радио је у ГП „Првоборац“ из Херцег- 
Новог. Био је директор Рачунског центра „Херцегновске 

банке“, касније „Југобанке“ из Херцег Новог. Тренутно је запослен у 
општини Херцег Нови на месту начелника Одељења за одбрану 
Министарства одбране Црне Горе. Судски вештак финансијске струке у 
Општинском суду Херцег Нови и судски вештак информационо-
техничке струке. Извршни директор Д.О.О „Велаш-Софт“. Ожењен је 
Надом (12.07.1955) Ђуровом рођеном Влаовић из Пријевора. Венчани 
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су 25.10.1981. године у Херцег Новом. Њихов син је Ђуро (1990). Живи 
у Херцег Новом. 
 

57(45/3-9)МИЛОРАД-МИЛО (27.6.1953 -) Симов  
Рођен у Мојдежу. Основну четворогодишњу школу 
завршио је у Мојдежу, осмогодишњу и гимназију у Херцег 
Новом. Дипломирао је на Вишој поморској школи, 
бродомашински смер у Котору. Поморством се бавио у 
периоду 1976-1980. године. Од 1980. године запослен као 
инжењер у Ј.П. „Водовод и канализација“ у Херцег Новом 
где је дужи низ година радио као технички директор. 

Тренутно је извршни директор Друштва са ограниченом одговорношћу 
за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини 
Херцег-Нови. Председник је МЗ Мојдеж. Ожењен је Верицом (4.7.1965) 
Миливојевом рођеном Курдулија. Венчани су 28.04.1985. године у 
Херцег Новом. Њихова деца су ћерка Анђела (1986) и син Симо (1988). 
Живи у Мојдежу. 
 

58(45/3-9)БРАНКО (6.9.1956 -) Симов  
Рођен у Мојдежу. Основну четворогодишњу школу 
завршио у Мојдежу, осмогодишњу и  гимназију у 
Херцег Новом. Дипломирао је на Факултету за 
туризам и вањску трговину у Дубровнику. 
Дипломирани економиста. Радио је као финансијски 
руководилац у ХТП „БОКА“, затим као шеф Набавне 
службе у Институту „Др Симо Милошевић“ у Игалу. 

Тренутно је шеф представништва приватне трговинске фирме у Херцег 
Новом. Ожењен је Саром  Мићовом (28.10.1958) рођеном Спаравало из 
Дубровника. Венчани су у Цавтату 16. априла 1983. године. Њихова 
деца су син Синиша (1986) и ћерка Александра (1995). 
 

59(47/1-10)ВЛАДИСЛАВ (04.04.1977 -) Михајлов-Мијов  
Рођен у Херцег Новом. Дипломирани  инжењер геодезије. Члан 
Инжењерске коморе Србије. Ожењен је Катарином рођеном Симић 
Њихова деца су ћерка Нађа и син Димитрије (2010). Живи и ради у 
Београду. 
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60(47/2-10)ЈЕЛЕНА (02.12.1978 -) Михајлова-Мијова  
Рођена у Котору. Дипломирани инжењер информатике. Удата је за 
Александра Гојковића. Њихова ћерка је Хелена  (1.11.2006). Живи и 
ради у Београду. 
 
61(51/1-10)SUZANA (1951 -) Georgova  
Учитељица. Дипломирала је на универитету у Pullmanu. Удата је за 
Hansа Jonsonа. Њихова ћерка је Maaren. 
 

62(52/2-10)Barbara (1955 -) Georgova  
Дипломирала је на универитету у Pullmanu. Ради 
као потпредседник Америчке банке. Била је удата 
за Teda Viksa. Из овог брака нема потомака. 
 
 

 

 

 

63(52/3-10)Daniel (1967 -) Georgov  
Достављач новина. Био је ожењен девојком по имену Sheli. Њихова 
деца су Anthony (1991) и Nikolas (1996). Живи у Сијетлу. 
 

64(54/1-10)ГОРАН (23.09.1978 -) Александров  
Рођен у Дубровнику. Основну школу завршио је у Херцег Новом. Након 
трећег разреда Гимназије (1997) одлази у Форт Ворт, Тексас - САД, где 
завршава школу за научна истраживања и добија диплому и 
похвалницу од тадашњег Председника САД Била Клинтона. Враћа се у 
Херцег Нови 1998. године. Године 2000. поново одлази у Колорадо 
Спрингс где се уписује на Факултет "Никола Тесла". 
 

65(54/2-10)БОЈАН (30.07.1980 -) Александров  
Рођен у Дубровнику. Основно и средње образовање 
стекао је у Херцег Новом. Дипломирао је на 
Факултету за поморство у Котору. Ожењен је 
Александром (17.10.1981) Владимировом рођеном 
Миловановић из Котора. Њихова ћерка је Лана 
(2008). Живи у Котору. 
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66(56/1-10)ЂУРО (19.6.1990 -) Савов  
Рођен у Цетињу. Лучоноша. Ученик генерације опште 
гимназије у Херцег Новом. Победник средњошколског 
такмичења из енглеског језика. Студент је 
Електротехничког факултета у Подгорици. Живи у 
Херцег Новом. 
 
 

 

67(57/2-10)АНЂЕЛА (6.6.1986 -) Милорадова  
Рођена у Дубровнику. Осмогодишњу школу завршила је у 
Мојдежу и Херцег Новом, а средњу угоститељску у 
Херцег Новом. Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

 

68(57/3-10)СИМО (23.1.1988 -) Милорадов  
Рођен у Дубровнику. Осмогодишњу школу завршио је у 
Мојдежу и Херцег Новом. Средњу школу металске 
струке, аутомеханичарски смер завршио је у Тивту. 
Живи у Мојдежу. 
 

 

 

 

69(58/1-10)СИНИША (25.2.1986 -) Бранков  
Рођен у Дубровнику. Основну школу завршио је у Херцег 
Новом, средњу Поморску школу – бродомашински смер у 
Котору. Студент је Факултета за поморство у Котору. 
 
 

 

 

 

70(58/2-10)АЛЕКСАНДРА (10.11.1995 -) Бранкова  
Рођена у Цетињу. Ученица је основне школе „Милан Вуковић“ у  
Херцег Новом. Учесник европског првенства у модерном плесу које је 
од 20. до 25. маја 2009. године одржано у Поречу, Хрватска. 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                      Братства-Велаш 

_________________________________________________________________________
Зоран Ђуров Шабовић 

230 

 
71(59/1-11)НАЂА (? -) Владиславова 
Рођена у Београду. 
 

72(59/2-11) ДИМИТРИЈЕ(7.11.2010 -) Владиславов 
Рођен у Београду. 
 

73(63/1-11)ANTHONY (1991 -) Данијелов 
Ученик средње школе. 
 
74(63/2-11)NIKOLAS (1996 -) Данијелов 
Ученик основне школе.  
 
75(65/1-12)ЛАНА (8.6.2008-) Бојанова 
Рођена у Котору.  
 
 


