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ББРРААТТССТТВВОО  ЗЗИИППААННЧЧИИЋЋ  
 
 

одоначелник братства Зипанчић из Мојдежа је, по попу Саву 
Накићеновићу, Трипко. „Зипанчићи, славе св.Петра, њихов пређ 
Трипко дошао је у ово село из Љубомира, са кнезом Милошем 

Војновићем 1" 
 

Чланови овог братства наводе 
се у неколико докумената који 
се односе на промет земљишта. 
Земљиште се продаје 
члановима породице Fontana из 
Херцег Новог. Тако Ђуран 
Стијепанов продаје своје 
земљиште2 за 26 цекина. Исто 
то чини и његов син Стијепан. 
Истој овој породици земљу 
продају и Трипко, Саво 
Стеванов, Мирко Стијепанов и 
Сара3. 
Саво Зипанчић прима на 
коришћење млин Антуна 
Ђуровића 1749. године 
 
„Ноте од соли државе Новске“ 
писане у периоду 1751 – 1799. 
године наводе Зипанчиће као 

једну од Мојдешких породица. 
 
Године 1751. наводи се Шћепан као домаћин породице која има 15 
душа. 
 
Године 1758. не налазимо Шћепана али се по први пут наводе Тривко 
са четири и Никола са пет душа. Тривко и Никола су вероватно 
Шћепанови синови. Исти овај Тривко помиње се и у овим документима 
                                                        
1 поп Сава Накићеновић, Наведено дело, Београд 1913 
2 Исто 
3 Могуће је да се овде ради о „сиротој Сари“ чије домаћинство по Нотама од соли године 
1772. има две душе. 

РР 
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за 1763., 1771 и 1772. годину. Недоследност у писању неких имена 
постоји и у његовом случају јер се пише, 1763. и 1771. године, и као 
Трипко. Никола Зипанчић се помиње у попису земаља на које се 1728. 
године плаћао државни порез4. Везује се за локалитет „Радијечница“. 
Могуће је да се овде ради о истој особи која се помиње и у ноти из 
1758. године. 
 
Године 1763. поред Трив(п)ка јављају се Марко и Сава. Оба 
домаћинства имају по са шест душа. Необично је да се Марко и Сава 
појављују само у документу за ову годину. Могуће је да је Марко који 
се овде наводи исти онај Марко који се помиње у два документа која се 
чувају у Архиву Херцег Новог. Из првог који је писан 1749. године види 
се да је примио на коришћење млин Антуна Ђуровића. Други 
документ5,  датиран 1. марта 1763. године, је жалба калуђера Мојсија 
Лучића на Марково понашање. У документу се помиње још један 
мештанин Мојдежа, Симо Брајовић. Марка и Сава нема раније а нема 
их ни у документу писаном осам година касније. Наиме тада се наводе 
Васо Марков и Ђуро Савин, очигледно њихови синови. Васово 
домаћинство броји пет а Ђурово шест душа. Васо и Ђуро се наводе и у 
документу за 1772. годину када њихова домаћинства броје четири 
односно пет душа. Осим њих ове године се појављује и Ђуран са 
домаћинством од седам душа. 
 
Ноте од соли за 1789. годину за нас су посебно значајне јер се тада по 
први пут срећемо са Јоком (Јованом) који је први Зипанчић који је 
приказан у родослову. Ове године као и у наредна два сачувана 
документа Јоково домаћинство броји три душе. 
 
Родослов6 братства Зипанчић из Мојдежа изградило је шест колена и 
чине га 34 члана. Започиње Јованом-Јоком. Међутим, сигурно је ово 
братство у Мојдежу и раније јер се Новак Зипанчић у катастру Херцег 
Новог за 1702. годину наводи као власник једног млина. Стијепану 
Зипанчићу године 1726. мерач земље Diodati врши мерење земље7.  
 

                                                        
4 Горан Жарка Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta 
serbica), Херцег Нови 2009, 66 
5 Исто, 217 
6 Велику захвалност за помоћ у изради родослова братства Зипанчић дугујем Михаилу-Мишу 
Васовом Зипанчићу. 
7 Марија Црнић-Пејовић, Наведено дело 
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Зипанчићи се женидбама ородише са Кулиновићима, Брајовићима, 
Котлашима и Миловићима а удајама са Вујовићима, Поробићима, 
Кулиновићима и Велашима из Мојдежа. 
 
Зипанчићи из Мојдежа славе Светог Петра.  
 
1ЈОВАН-ЈОКО (?-?) 
Био је ожењен Анђом рођеном Кулиновић из Мојдежа. Њихова деца су 
ћерке Јане (1829), Милица (1832) и Анђелија-Анђе (1836) и син Вуко 
(1841). 
 

2(1/1-2)ЈАНЕ (2.1.1829 - 28.6.1896) Јованова-Јокова  
Тежакиња. Била је удата за Јована-Јока Велаша тутора цркве Светог 
Вазнесења Христова у периоду 1879-1885. Њихова деца су Милица 
(22.9.1854-17.4.1879), Аћим (1856-21.4.1916), Трипко (18.2.1859-?), 
Јане-Ана (13.3.1864-7.7.1893), Михајло-Мијо (26.10.1865-?), Крстина8 
(1868-29.7.1939) и Илија (1.8.1871-18.9.1957).  
 
3(1/2-2)МИЛИЦА (11.11.1832 - 6.10.1908) Јованова-Јокова  
Службеница. Била је удата за Јосифа-Јосипа Јоковог Вујовића из 
Мојдежа. Брак је склопљен 30.8.1858. године. Њихова деца су Јелена-
Елена9 (22.9.1859-4.11.1931), Ђурђа (27.8.1865-?), Петар (13.4.1866-
31.3.1928), Лазар (22.3.1868-1.3.1909), Марија-Маре (27.11.1871-?).  
 
4(1/3-2)АНЂЕЛИЈА-АНЂЕ (6.1.1836 - 6.2.1879) Јованова-Јокова  
Била је удата за Ђура (23.1.1831-15.3.1904) Савовог Брајовића из 
Мојдежа, каменоресца и учесника Херцеговачког устанка. Брак је 
склопљен 20.1.1861. године. Њихова деца су Глиго (18.11.1862-?), 
Аћим-Милан (16.9.1865-12.7.1944), Стана (29.7.1867-1941), Јованка 
(1.7.1868-5-10.1941), Саво (1.9.1869-1935) и Петар-Перо (13.12.1875 - 
27.12.1880). 
 

5(1/4-2)ВУКО (22.11.1841 - 7.5.1907) Јованов-Јоков  
Поморац. Учесник Херцеговачког устанка 1875-1878. Био је ожењен 
Јаном-Аном (6.10.1840-23.12.1916) рођеном Брајовић из Мојдежа, 
ћерком Илије и Лучић Софије-Соке. Брак је склопљен 11.7.1870. 

                                                        
8 Била је удата за Пера Режића из Мојдежа. 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).  
9 Била је удата за Ђура Поповића. 
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године. Њихова деца су ћерке Ана (1871) и Анђелика (1872) и синови 
Илија-Милан (1879) и Јован-Јоко (1884). 
 

6(4/1-3)АНА (17.4.1871 - 11.5.1899) Вукова  
Била је удата за Крста (30.7.1853-13.9.1922) Јововог Поробића, зидара 
из Мојдежа. Брак је склопљен 22.1.1888. године. 
 

7(4/2-3)АНЂЕЛИКА (1872 - 23.10.1890) Вукова 
Упокојила се као девојка стара осамнаест година. 
 

8(4/3-3)ИЛИЈА-МИЛАН (30.7.1879 - 18.3.1968) 
Вуков   
Школске 1892/1893 био је ученик „Српске 
поморске закладне школе“ у Србини. Зидар. Био је 
члан „Српске земљорадничке задруге“ из Мојдежа. 
Био је ожењен Јованком-Јоком (1.4.1891-1972) 
рођеном Бубања из Врановића, ћерком Сима и Ане 
рођене Ерцеговић. Брак је склопљен 23.2.1908. 

године. Њихова деца су Вуко (1909), Марко (1910), Петар (1911), Васо 
(1913), Ана (1921), Маре (1922) и Анђелика (1931). 
 

9(4/4-3)ЈОВАН-ЈОКО (1.8.1884 - ?) Вуков  
Земљорадник. Био је ожењен Вукосавом (6.8.1902) 
Марковом рођеном Котлаш из Мојдежа. Брак је 
склопљен 21.2.1921. године. Чланови братства знају 
да су из овог брака две ћерке али су им њихова 
имена непозната. Живео је и умро у Аустралији. 
 
 

 

10(8/1-4)ВУКО (26.1.1909 - 27.8.1972) Илијин  
Завршио је ковачки занат у Дубровнику. Због потреба 
посла преквалификовао се у армирача. Учесник НОР-
а. Окупатор га заробљава и затвара прво у затвор 
„Мамула“ одакле касније бива пребачен у Италију у 
затвор „Удине“. Након капитулације Италије пешке се 
враћа у родни крај и наставља са активностима у 
партизанима. Ратни војни инвалид. Носилац више 

ратних и мирнодопских одликовања и признања. Највећи део радног 
века провео је као армирач у ОГП „Првоборац“ Херцег Нови одакле је 
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и пензионисан. Био је ожењен Вукосавом Николином рођеном Миловић 
из Мојдежа. Брак је склопљен 11.5.1947. године. Њихова су деца Нада 
(1948), Јован-Јово (1949), Јованка-Љепосава (1951), Марко (1954), 
Босиљка-Босе (1956) и Драгица-Драге (1957).  
 

11(8/2-4)МАРКО (4.7.1910 - 15.8.193110) Илијин  
Упокојио се у болници у Дубровнику. 
 

12(8/3-4)ПЕТАР (21.10.1911 - 2001) Илијин  
Радио је као Секретар Комитета КПЈ у Апатину. Био је 
директор „Чарапаре“. У пензију одлази са радног места 
директора апатинске пиваре. Био је ожењен Еленом 
рођеном Михаљец из Апатина. Њихова деца су синови 
Милан-Мишо (1949) и Александар-Ацо (1950). Упокојио 
се у Апатину где је и сахрањен. 
 

 

13(8/4-4)ВАСО (19.5.1913 – 10.5.1994) Илијин  
Рођен у Мојдежу. Машинбравар. Познат и цењен као 
универзални занатлија. Пред Други светски рат радио 
је на одржавању техничких постројења комплекса 
резиденцијалних вила Краљевине Југославије у 
Милочеру и Светом Стефану. По окончању Другог 
светског рата извесно време радио је у Загребу као 
управник механизације и инструктор вожње. Био је 

запослен у Дому здравља Херцег Нови. Радио је и у Ортопедском 
заводу у Зеленици. Највећи део свог радног века, радећи на 
одржавању инсталација и медицинске опреме, провео је у Војној 
болници у Мељинама. Учесник НОР-а. Био је ожењен Миленом 
рођеном Ђукић из Подгорице, ћерком Михаила и Ђурђе. Брак је 
склопљен 9.4.1950. године у Подгорици. Њихов син је Михаило-Мишо 
(1952). Сахрањен је у родном Мојдежу. 
 
14(8/5-4)АНА (15.6.1921 - 20.6.1921) Илијина  
Упокојила се као беба стара пет дана. 
 

 

                                                        
10 На породичној гробници Зипанчића у Мојдежу за годину Маркове смрти наведено је 
”нестао 1936)“. 
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15(8/6-4)МАРЕ (30.10.1922 – 16.1.1993) Илијина  
Рођена у Мојдежу. Првоборац, носилац Партизанске 
споменице 1941. Била је удата за Петра (1.9.1927-
5.11.1998) Главочића. Брак је склопљен 15.12.1949. 
године. Њихова деца су ћерке Мирјана-Мира11 (1950) 
и Љиљана-Љиља12 (1952). Као учесник НОР-а, и 
један од организатора отпора италијанском 
окупатору бива хапшена и затварана  у затворе 

Мамула, Превлака и Котор. Демобилише се у чину поручника. Извесно 
време радила је, као прва жена тракториста, аграрне послове на 
Кордуну (Република Хрватска), потом, као економ, у хотелу „Плажа“ и 
у Војној болници у Мељинама. Била је Секретар Општинског комитета 
СКЈ Херцег Нови и дугогодишњи  истакнути друштвено-политички 
активиста. Сахрањена је у Херцег Новом. 
 

16(8/7-4)АНЂЕЛИКА (1.5.1931 - 8.3.1948) Илијина  
Рођена у Мојдежу. Упокојила се након што ју је, у 
наступу љубоморе, смртно ранио њен земљак 
Велимир-Вељо Ђуров-Миланов Вилов. 
 
 

 

 

 

17(9/1-4)ЋЕРКА (? - ?) Јованова-Јокова 
Рођена у Аустралији. Члановима братства које сам контактирао 
непозната је њена судбина. 
 

18(9/2-4)ЋЕРКА (? - ?) Јованова-Јокова  

Рођена у Аустралији. Члановима братства које сам контактирао 
непозната је њена судбина. 
 

 

 

 

 

 

                                                        
11 удата Рађеновић 
12 удата Томшић 
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19(10/1-5)НАДА (1948 - ) Вукова 
Рођена у Мојдежу. Основну школу и гимназију 
завршила у Херцег Новом. Дипломирала је на 
Природно-математичком факултету у Београду 
(дипломирани инжењер хемије). Као професор 
хемије радила је у Хемијској школи у Београду. Била 
је директор Контроле квалитета а потом Руководилац 
сектора за рецептуре и технолошке процесе у 

„Грмечу“. Награђена као један од десет најбољих радника. Удата је за 
Душана Јовановића. Њихова ћерка је Наталија13 (1978). Живи у 
Београду. 
 

20(10/2-5)ЈОВАН-ЈОВО (03.09.1949 -) Вуков  
Рођен у Игалу. ВКВ аутомеханичар. Био је шеф 
одржавања и оправки у радионици ЈП „Чистоћа“ из 
Херцег Новог. Женио се три пута. Из првог брака су син 
Вуко (1978) и ћерка Вукосава (1979). Из другог брака је 
син Милан (1981). Из трећег брака са Снежаном 
рођеном Јовић су син Марко (1990) и ћерка Кристина 
(1994).  

 

21(10/3-5)ЈОВАНКА-ЉЕПОСАВА (27.12.1951-) 
Вукова  
Рођена у Мојдежу. Завршила је средњу економску 
школу у Херцег Новом. Ради као службеник у 
органима локалне управе општине Херцег Нови. 
Удовица. Била је удата за Сава Божовог Кулиновића 
из Мојдежа. Брак је склопљен 1.5.1969. године. 
Њихова деца су синови Жељко (1969) и Божо-Борис 

(1974-2007) и ћерка Рената (1977). Живи у Херцег Новом. 
 

22(10/4-5)МАРКО (1954-1954) Вуков  
 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Дипломирани педагог 
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23(10/5-5)БОСИЉКА (7.1.1956 - ) Вукова  
Рођена у Мојдежу. Радник ХТП „Бока“. Удата је за 
Пера Сладовића из Сушћепана код Херцег Новог. 
Њихова деца су синови Благоје (1979) и Милан 
(1980). Живи у Херцег Новом. 
 

 

 

 

24(10/6-5)ДРАГИЦА-ДРАГЕ (2.9.1957 - ) Вукова  
Рођена у Мојдежу. Радник Института „др Симо 
Милошевић“. Удовица. Била је удата за Тома 
Маркаја из Подгорице.  
 

 

 

 

 

25(12/1-5)МИЛАН-МИШО (1949 – 7.12.1971) Петров 
Рођен у Апатину у којем завршава и основну школу. 
Као најбољи питомац у класи завршио је Војну 
ваздухопловну академију. Пилот Ратног 
ваздухопловства. Радио је на Војном аеродрому у 
Титограду.  Приликом  повратку са саветовања из 
Ниша доживљава саобраћајну несрећу у којој 
трагично губи живот. Сахрањен је у Апатину.  

 

26(12/2-5)АЛЕКСАНДАР-АЦО (12.9.1950 -23.8.201114) 
Петров 
Рођен у Апатину. Дипломирао је на Филолошком 
факултету у Новом Саду. Професор српског језика и 
књижевности у основној школи „Жарко Зрењанин“. Из 
брака са Бранком рођеном Малбаша има сина Милана. 
Живео је и радио у Апатину. 
 

 

 

                                                        
14 Трагично је окончао свој живот у таласима Дунава. Према полицијском саопштењу његово 
тело је пронађено овог дана у Борову на Боровској Ади, на 1344.  речном километру Дунава. 
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27(13/1-5)МИХАИЛО-МИШО (13.09.1952.) Васов 
Рођен у Шкаљарима (Котор). Физиотерапеут, 
специјалиста мускулоскелетне физиотерапије. 
Основну школу завршио је у Херцег Новом а средњу 
електротехничку школу у Титограду. Завршио је 
Вишу физиотерапеутску школу у Загребу. По 
отварању Факултета примијењене физиотерапије у 
Игалу завршава и трећу годину студија - степен 

BACHELOR, a потом и специјалистичке студије из области 
мускулоскелетне физиотерапије. Запослен је у Институту за физикалну 
медицину, рехабилитацију и реуматологију "Др Симо Милошевић" у 
Игалу. Ожењен је Аном, рођеном Стипанић, из Подгорице, од оца 
Карла и мајке Тонке. Венчани су 18.6.1978. године у Херцег Новом. 
Њихова деца су син Иван (1979) и ћерка Марија (1980). Живи и борави  
у Игалу и Мојдежу. 
 

28(20/1-6)ВУКО (1978 -1978) Јованов-Јовов 
 

29(20/2-6)ВУКОСАВА (26.6.1979 - ) Јованова-Јовова 
Рођена у Београду. Завршила је средњу туристичку школу. Удата је за 
Жељка Шестовића. Њихов син је Стефан (2003). Живи у Херцег Новом.  
 

30(20/3-6)МИЛАН (10.9.1981 - ) Јованов-Јовов 
Рођен у Дубровнику. Поручник електронског извиђања и 
противелектронских дејстава Војске Србије15. Музичар, бубњар у 
београдском бенду „Nosebleed“.  
 
31(20/4-6)МАРКО (11.8.1990 - ) Јованов-Јовов 
Рођен у Врбасу. Завршио је средњу техничку школу. Студент је 
Факултета спорта и физичког васпитања. Кошаркаш КК „Сава“ и 
„Котеж“. Живи у Београду. 
 

32(20/5-6)КРИСТИНА (25.6.1994 - ) Јованова-Јовова 
Рођена у Врбасу. Ученица. Живи у Београду. 
 

33(26/1-6)МИЛАН ( - ) Александров-Ацов 
Студент Природно-математичког факултета у Новом Саду. 

                                                        
15 СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ Понедељак, 18. фебруар 2008. године 
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34(27/1-6)ИВАН (16.01.1979 -) Михаилов-Мишов 
Рођен у Титограду. Основну и средњу школу 
(гимназију) завршио је у Херцег Новом. Дипломирао је 
на Биолошком факултету, смер молекуларна биологија 
Универзитета у Перуђи (Италија). Доктор молекуларне 
биологије постао је у априлу 2011. године тако што је 
свој рад „ESTUDIO DEL POTENCIAL TERAPÉUTICO DE 
LOS TRASPLANTES DE PRECURSORES GABAÉRGICOS EN 

MODELOS ANIMALES DE EPILEPSIA„ одбранио са највишом оценом на 
„Universidad de Valencia“ . Спортиста. Тренирао је џудо, пливање и 
ватерполо. Током основних студија у Перуђи играо је ватерполо. 
Ватерполиста ватерполо клуба “Turia”. Тренутно живи у Валенсији. 
 

35(27/2-6)МАРИЈА-МАЈА (25.11.1980.) Михаилова-
Мишова 
Рођена у Титограду. Основну и средњу школу 
(гимназија) завршила је у Херцег Новом. Као 
средњошколка и члан аеробик групе “Орфеј” из 
Херцег Новога, на првенству Савезне Републике 
Југославије одржаном у Суботици, осваја титулу 
државног првака за 1998. годину. Дипломирала је на 

Пољопривредном факултету, смер биотехнологија прехрамбених 
производа Универзитета у Перуђи (Италија). Магистар технологије и 
биотехнологије прехрамбених производа. Руководи програмом "Umbria 
Montenegro exchange" који је посвећен специјалистичкој обуци 
црногорских ђака и професионалаца кувара, посластичара и конобара 
у италијанском граду Перуђа16. Живи и ради у Италији.  
 
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 Зипанчић из Мојдежа. 
 
 
 
 

                                                        
16 http://www.vijesti.me/vijesti/kuvari-poslasticari-ce-se-usavrsavati-perudi-clanak-69752 



Мојдеж-Прилози за хронологију села и родослове                                          Братства-Зипанчић 
 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

337 

САВО  
Био је ожењен Маром. Његова жена је суду предала главу и черек 
овна (брава) Бошка Брајовића17.  
СТОЈКО  Почињена му је штета на земљишту18.  
ТОДОР  Стојков  
Са његовим именом срећемо се у документу сачињеном у јуну 1719. 
године:“Надаље се казује како се даровало протопрезвитеру Симеону 
Кончаревићу и протосинђелу Никанору Рајовићу за пута један барио 
вина који је узет у Тодора Зипанчића што је пренешено на Топлу“19. 
Био је власник крчме20 али локација овог објекта остаје ми непозната. 
Из другог документа21 сачуваног у Архиву Херцег Новог да се са 
сигурношћу тврдити да није био жив 15. фебруара 1766. године када је 
датиран поменути документ. Из истог документа види се да су Тодор и 
његова жена Сара имали деце али су њихова имена остала непозната. 
ЈОВО 
Убијен је 1769. године од стране четири војника чете капетана 
Fontinata22.  
МАРКО  
Био је ожењен Андријаном-Андром рођеном Митровић. Њихова деца су 
ћерка Маре (1828) и син Лука (1838). 
МАРЕ (1828-21.7.1891) Маркова  
Била је удата за Лазара Радовића. 
ЛУКА (1838-29.7.1842) Марков  
Упокојио се као четворогодишњи дечак. 
ВУКО  
Био је ожењен Маром рођеном Милосовић. Њихова ћерка је Стане 
СТАНЕ (1823 - 1.1.1846) Вукова 
СТЕФАН  
Био је ожењен са Митром рођеном Думовић. Њихов син је Јован. 
ЈОВАН (1759 - 9.3.1858) Стефанов 
 

                                                        
17 Марија Црнић-Пејовић, Једно насеље херцегновске општине у XVIII вијеку – Мојдеж по 
документима архива Херцег Новога, Бока 10, 1978 
18 Исто 
19 Горан Жарка Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta 
serbica), Херцег Нови 2009, 715 
20 Драгана Радојичић, Крајина новска у судару свјетова, Београд 1994, 139 
21 Горан Жарка Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta 
serbica), Херцег Нови 2009, 240 
22 Марија Црнић-Пејовић, Једно насеље херцегновске општине у XVIII вијеку – Мојдеж по 
документима архива Херцег Новога, Бока 10, 1978 
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МАРКО  
Био је ожењен Андријаном (?-18.8.1867) рођеном Радовић, ћерком 
Луке и Стане рођене Томашевић. 
ТАДЕ  
Била је удата за Васа Кулиновића из Мојдежа. Њихова ћерка је Маре23. 

                                                        
23 Била је удата за Петра-Пера Брајовића, земљорадника и сточара из Мојдежа. Њихова су 
деца: Нане (22.10.1881-27.4.1896), Стане (21.4.1875-15.1.889), Видо (8.1.1885-21.11.1950), 
Софија-Соке (9.3.1878-29.10.1949), Маше, Гоше (22.10.1871-16.1.1958) и Крстина 
(30.12.1890-24.11.1971). 


