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ББРРААТТССТТВВОО  ККООТТЛЛААШШ  
 
  
 
 
 
 

"Котлаши, веле, да су Милорадовићи, који потјечу од Милисава 
Храбрена. Славе св.Николу".1 Милорадовиће-Храбрене, претке 
данашњих Котлаша из Мојдежа помиње Владимир Ћоровић у својој 
чувеној књизи „Историја Срба“2 и поименце наводи војводу Радоја 
Храбрена и спахију Милисава Милорадовића. Милорадовићи-Храбрени 
су оснивачи манастира Житомислић у долини Неретве, јужно од 
Мостара. Трагове српске средњовековне породице Храбрен-
Милорадовић из Видова поља код Стоца, њиховог постојања на овим 
просторима налазимо у некрополи стећака, породичном гробљу на 
Радимљи код Стоца.  
 
Историчар Никола Лакета, сарадник „Виртуалне Херцеговине“ за 
Милорадовиће каже да су хумска властела из околине Стоца са 
                                                        
1 поп Саво Накићеновић, Наведено дело 
2 „У унутрашњости Турске старе и утицајне велике властеле било је нестало, а мала властела, 
војводе, кнезови и спахије, живела је непосредно с народом и изједначила се сасвим с њим. 
Кнез Ђурађ Вранеш, обновитељ манастира Заступа на Лиму (1537.), војвода Радоје 
Храбрен, ктитор цркве у Тријебњу (1534.), Милисав Милорадовић спахија, оснивач 
манастира Житомишљића, Војин спахија Подблаћанин, ктитор Св. Тројце код Плеваља, 
"велики кнез" Вукић Вучетић, обновитељ Мораче, и др. били су угледни људи свога краја, 
али у основи ипак равни својим сељацима, као и сви други.“ 
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Радимље а да су стећци на Радимљи њихово породично гробље. 
Помиње и једног од Милорадовића који су емигрирали у Русију, 
пуковника Михајла Милорадовића. 
 
„У нотама од соли уписују се и као Котленичићи. На завршетку ове 
читуље, стоји и биљешка: „Читуља Глига Миловића 1893“. Миловићи 
су такође стара мојдешка фамилија. Могуће је да је читуља Глига 
Миловића овдје раније стајала као прикључена. За нас је појава 
Котлаша у Нотама од соли државе Новске парохије савинске 
представљала изненађење. Већ у ноти од 1771. године јавља се Јован 
Котарац са 6 чланова обитељи под редним бројем 4 у попису. Јован је 
присутан и 1772. године са 6 чланова, под редним бројем 6. У 
наредним сачуваним пописима нема Котараца (Котлаша, 
Котленичића). Овдје је вероватно у питању неки савински загранак 
овога мојдешког рода, на што упућује и придодата биљешка са именом 
друге једне мојдешке фамилије. Ноте од соли државе Новске за село 
Мојдеж 1758., помињу Ђура Иванова са 8 укућана и Танасија Мијова са 
4 члана. Ово су несумњиво Ђуро Јовов и Атанасије Мијов из пописа 
1763. године, стојећи на фиксним мјестима у попису. У ноти од соли за 
1789. годину, јављају се у Мојдежу три породице Котлаша 
(Котленичића):Ђура (4 члана), Јова (2 члана) и Танасија (6 чланова). 
И даље, у 1790., стање је непромјењено. У ноти из 1792., умјесто Јова 
јавља се Никола са 2 члана обитељи. Из документације политичко-
управног млетачког архива у Херцег Новом, дознајемо о присуству 
Луке Николиног у првој половици 18. вијека. Његова жена се звала 
Мара и сигурно је била удовица до 1742. године3“. 
 
Ђуро Котлаш се помиње у Нотама од соли државе Новске за село 
Мојдеж за године 1772,1789, 1792 док се Ђуро Котленичић помиње у 
Нотама од соли државе Новске за село Мојдеж за године 1751, 1771. 
Ради се, по свему судећи, о истој особи. 
 
Родослов4 братства Котлаш из Мојдежа изградила су два огранка.  
 
Први, онај чији је родоначелник Косто изградило је седам колена и 
чини га 47 чланова. У овом огранку најчешће обнављана мушка имена 
                                                        
3 др Горан Комар, Савинске читуље новских фамилија 
4 Велику захвалност за помоћ у изради родослова братства Котлаш дугујем Митру-Мирку 
Обреновом Котлашу, Косту Ђуровом Котлашу, Десанки Томовој Брајовић и Дијани 
Љубомировој удатој Вуковић. 
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су Косто, Андрија, Митар и Обрен. Најчешће обнављано женско име 
овог огранка је Љубинка-Љубе. Брак са највећим бројем потомака је 
онај између Митра (1857-1928) Богдановог и Јелене рођене Поповић. 
Њихови потомци су Бошко (1886), Милош (1888), Нане (1889), Обрен 
(1891), Ђула (1894), Јованка (1897), Јагода (1900), Анђелика (1903) и 
Петрица-Петра (1907). 
 
Други огранак, онај чији је родоначелник Јоко изградило је шест 
колена и чини га 50 чланова. У овом огранку најчешће обнављана 
мушка имена су Марко и Гојко. Брак са највећим бројем потомака је 
онај између Марка (1864-1908) Јоковог и Маре рођене Лазаревић. 
Њихови потомци су Маре-Маше (1886), Софија (1888), Саво (1892), 
Крсто (1893), Јово (1895), Гојко (1897), Шпиро (1900) и Вукосава 
(1902). 
 
Котлаши се женидбама ородише са Поробићима, Поповићима, 
Брајовићима, Велашима, Трипковићима, Шабовићима, Радуловићима а 
удајама са Влаовићима, Поповићима, Зипанчићима, Брајовићима, 
Виловима и Кулиновићима из Мојдежа. 
 
Котлаши из Мојдежа славе Јовањ дан. 
 

Огранак КОСТА КОТЛАША 
 

1КОСТО (? - ?)  
По казивању Мирка Обреновог Котлаша први је запамћени Котлаш из 
Мојдежа. У мени доступним документима нема података о његовој 
судбини а живим члановима братства које сам контактирао она је 
такође непозната. Зна се да је његов син Богдан (1829).  
 

2(1/1-2)БОГДАН (1829 - 24.3.1918) Костов 
Био је ожењен Анђелком рођеном Поробић, из Мојдежа, ћерком 
Николе и Јеше рођене Јовановић. Њихова деца су синови Митар 
(1857), Михаил (1859), Ђорђе-Ђуро (1863), Јован (1865) и Крсто 
(1868). 
 
3(2/1-3)МИТАР (13.10.1857 - 26.10.1926) Богданов  
Каменорезац. Тутор мојдешке цркве Светог Вазнесења Христова - 
Свети Спас у периоду 1894-1897. године. Био је ожењен Јеленом-Јаном 
(18.4.1865) рођеном Поповић, ћерком Стевана-Стефа и Анете рођене 
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Андрић.  Брак је склопљен 18.1.1885. године. Њихова деца су Бошко 
(1886), Милош (1888), Нане (1889), Обрен (1891), Ђула (1894), Јованка 
(1897), Јагода (1900), Анђелика (1903) и Петрица-Петра (1907). 
 

4(2/2-3)МИХАИЛ (13.10.1859 - 1949) Богданов  
 
5(2/3-3)ЂОРЂЕ-ЂУРО (27.3.1863 - 5.4.1878) Богданов  
Упокојио се као петнаестогодишњи младић. 
 

6(2/4-3)ЈОВАН (13.9.1865 - 15.10.1932) Богданов  
Зидар. Био је ожењен Саветом (20.2.1871-28.5.1905) рођеном Брајовић 
из Мојдежа, ћерком Тодора и Софије рођене Андрић. Брак је склопљен 
18.1.1894. године. Њихова деца су Ђуро (1894), Андрија (1896), Павле 
(1898), Зорка (1901), Славијанка (1903) и Гојко (1904). 
 

7(2/5-3)КРСТО (1868 - ?) Богданов  

Члановима братства које сам контактирао непозната је његова 
судбина. Сигурно је да је био жив крајем 1891. године5.  
 

8(3/1-4)БОШКО (13.9.1886 – 22.7.1924) Митров  
Један је од мештана Мојдежа који је бољи живот потражио на другом 
континенту. Трагично је изгубио живот у једном од рудника на 
Аљасци. У рубрици „опаске“ анаграфа Мојдежа и Ратишевине пише 
„извјешће смрти американске власти у Сан Франциску од 24 новембра 
1925. Бошко је погинуо на радњи динамитом“. 
 
9(3/2-4)МИЛОШ (22.4.1888 - 29.5.1888) Митров  
Упокојио се као беба стара само месец дана. 
 
10(3/3-4)НАНЕ (9.8.1889 - 21.10.1973)  Митрова  
Домаћица. Била је удата6 за Николу (1879-1942) Илијиног Коњевића, 
земљорадника из Пријевора код Херцег Новог. Њихова деца су синови 
Тодор (1912-1973), Обрад (1916-1932) и Владо (1926-2001) и ћерке 
Чеде (1922-1975) и Станка (1928). Живела је у Коњевићима. 
  

                                                        
5 Косто Ђуров Котлаш и данас брижно чува Крстову војну књижицу из које се види да се 
Крсто војним властима пријавио у Мојдежу. 
6 Јово Н. Влаховић, Пријевор код Херцег Новог, Београд 1997 
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11(3/4-4)ОБРЕН (16.11.1891 - 22.11.1976) Митров   
Земљорадник. Женио се два пута. Прва Обренова жена била је Чеде 
(25.5.1909) рођена Брајовић, ћерка Аћима и Анђелике рођене Мандић. 
Брак је склопљен 25.2.1927. године. Њихова деца су  Митар7 (1928) и 
близнакиње Елена и Вјера (1931). Друга Обренова жена била је 
Милица (26.10.1904) рођена Велаш, ћерка Михаила-Мија и Анђелке 
рођене Брајовић. Њихово брак је склопљен 16.2.1933. године. 
Обренова и Миличина деца су Љубе (1934) и Илија (1935). 
 

12(3/5-4)ЂУЛА (16.10.1894 - ?) Митрова  
Била је удата за Живка Бојанића. Њихови синови су Обрад и Владо. 
Сахрањена је у Игалу. 
 
13(3/6-4)ЈОВАНКА (2.8.1897 - 15.1.1981) Митрова  
Била је удата за Илију Јовановог Чепрњића из Жвиња код Херцег 
Новог. Њихова деца су Босиљка8 (1921-2004), Јован (1923-1997), 
Обрад (1926-2004), Нада (1930-?) и Бранко (1937-?). Упокојила се у 
Игалу. 
 
14(3/7-4)ЈАГОДА (31.10.1900 - 1949)  Митрова  
У време Другог светског рата била је ухапшена и затворена у 
шибенском затвору у који је доведена 21.фебруара 1942. године.9 Била 
је удата за Глига Познановића из Ратишевине, сина Јова и Анете 
рођене Поповић. Брак је склопљен 20.2.1921. године. Њихове ћерке су 
Анка, Даница и Бранка.  
 
15(3/8-4)АНЂЕЛИКА (27.12.1903 - 1990) Митрова  
Била је удата за Јована Буђена. Брак је склопљен 14.5.1922. године. 
Њихова ћерка је Даница10. Живела је, преминула и сахрањена у 
Сарајеву.  
 
16(3/9-4)ПЕТРИЦА-ПЕТРА (27.7.1907 - ?) Митрова  
Била је удата за Благоја (20.4.1881) Јовановог Радовића из Крушевица 
код Херцег Новог. Брак је склопљен 17.9.1928. године. Њихова деца су 
син Јово и ћерке Зорица и Радмила. 

                                                        
7 Године 1951. добија прворођено име Мирко.  
8 Била је удата  за  Гојка Вујовића из Мојдежа. Њихова деца су Бранка (1942), Драгомир 
(1943), Владимир (1946) и Вујадин (1949). 
9 Неђељко Зорић, Робље, не хвала, Београд 1996 
10 Крајем 1993. године погинула је у Сарајеву. 
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17(6/1-4)ЂУРО (21.11.1894 - 23.1.1969) Јованов  
Зидар. Две године, 1926. и 1927. радио је, као 
словослагач,  у листу „Политика“ у Београду. У време 
италијанске окупације затвореник логора на Превлаци. 
По завршетку Другог светског рата сели се у Војводину 
где је, као колониста, живео у Фекетићу. Као зидар 
радио је при задрузи у истом месту. Био је ожењен 
Госпавом (6.9.1910) рођеном Радовић из Требесиња, 
ћерком Сима и Нене рођене Шабовић. Брак је 

склопљен 6.2.1928. године. Њихова деца су Војислав (1929), Никола 
(1931), Јован (1934), Душан (1939), Косто (1942) и Андрија (1944). 
Упокојио се и сахрањен је у Фекетићу.  
 

18(6/2-4)АНДРИЈА (20.9.1896 - 26.11.1896) Јованов  
Упокојио се као беба стара два месеца. 
 

19(6/3-4)ПАВЛЕ (14.8.1898 - 15.12.1977) Јованов  
Трговац. У време Краљевине Југославије радио је у 
Београду где је извесно време имао продавницу на 
пијаци Каленић. Након што му је продавница одузета 
враћа се у родни Мојдеж где се бавио пољопривредом. 
Није се женио. Упокојио се у Котору. Сахрањен је у 
Мојдежу. 
 

 

20(6/4-4)ЗОРКА (20.2.1901 - 26.2.1980) Јованова  
Била је удата за Стевана (30.10.1896-12.12.1967) Ђуровог Влаовића из 
Мојдежа. Брак је склопљен 9.1.1922. године. Њихова деца су Нада 
(14.3.1923-1.6.2000), Светозар (11.12.1924-6.6.1948), Ђоко (14.9.1927-
12.11.1999), Велика (5.2.1930-16.2.1985), Никола (12.4.1932) и 
Лепосава (21.6.1936). 
 
21(6/5-4)СЛАВИЈАНКА (26.1.1903 - ?) Јованова  
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22(6/6-4)ГОЈКО (1.9.1904 - 18.2.1965) Јованов  
Пекар. У време Италијанске окупације Боке Которске био 
је затвореник логора на Превлаци. Није се женио. 
Упокојио се у Игалу. Сахрањен је у Мојдежу. 
 
 

 

 

 

23(11/1-5)МИТАР-МИРКО (2.2.1928-) Обренов  
Завршио је шест разреда гимназије и Вишу школу 
цивилне заштите у Београду. Пензионер МУП-а у којем 
је провео највећи део радног стажа. Ожењен са Анком 
рођеном Драгићевић из Ђурковића. Брак је склопљен 
12.10.1963. године. Из овог брака нема потомака. Живи 
у Мојдежу.  
 
 

24(11/2-5)ЕЛЕНА (1931 - 22.8.1931) Обренова  
Упокојила се као беба. 
 
25(11/3-5)ВЈЕРА (1931 - 18.9.1931) Обренова  
Доживела је судбину своје сестре близнакиња Елене. Упокојила се као 
беба. 
 
26(11/4-5)ЉУБЕ (1.2.1934 - 8.2.1934) Обренова  
Живела је само недељу дана. 
 
27(11/5-5)ИЛИЈА (26.7.1935 -) Обренов  
Столар у пензији. Био је радник Института „Др Симо Милошевић“ у 
Игалу. Његова жена је Слободанка (1947-2003) рођена Трипковић. 
Брак је склопљен 19.8.1967. године. Њихова деца су Неђељко (1968) и 
Обрен (1971). 
 

28(17/1-5)ВОЈИСЛАВ (4.1.1929 - 16.7.1996) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Грађевински пословођа. Био је 
запослен у грађевинском предузећу «Трудбеник». Био 
је ожењен Косом рођеном Бацковић. Брак је склопљен 
14.1.1960. године. Њихова ћерка је Љубинка. Живео је 
у Београду. 
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29(17/2-5)НИКОЛА (2.1.1931 - 9.11.1990) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Висококвалификовани машинбравар-
металобушач, инструктор у погону индустријске 
опреме. Читав радни век провео је у фабрици «Иво 
Лола Рибар» у Железнику. У фабрику долази као 
седамнаестогодишњи младић са радне акције „Шамац-
Сарајево“. Био је општински и градски одборник. 
Надимак „Човек који је говорио у име нације“11 добио 
је 30. марта 1973. године након оштре критике 

тадашњег стања у привреди изнесене у директном разговору са, у то 
време, неприкосновеним Јосипом Брозом приликом његове посете 
Железнику. Николина борба за права радника била је тема и чланка 
који је објављен у 1304. броју часописа „НИН“ штампаном 28. 
децембра 1975. године. Боксер12 и шахиста. Био је ожењен Селеном 
(20.06.1933- ), рођеном Лукић, медицинском сестром из Кључа, 
општина Мионица, Република Србија. Живео је у Београду. Сахрањен 
је, по сопственој жељи, у Фекетићу. 
 

30(17/3-5)ЈОВАН (12.8.1934 - 13.8.1934) Ђуров  
Живео је само један дан. 

 

31(17/4-5)ДУШАН (26.11.1939-) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Машинбравар. Занат је завршио у 
Београду. Ожењен је Силвом рођеном Матијашић из 
Птуја, Република Словенија. Брак је склопљен 
21.10.1966. године у Немачкој. Њихова деца су синови 
Драган (1966) и Зоран (1968). Извесно време живео је и 
радио у Швајцарској. Данас живи у Берлину.  
 

 

32(17/5-5)КОСТО (28.1.1942 -) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Како је породица његовог оца Ђура 
одмах по завршетку Другог светског рата колонизирала у 
Војводину, Косто основну школу завршава у Фекетићу. 
Школу ученика у привреди похађао је у Сенти и Бачкој 
Тополи. Године 1968. у Новом Саду дипломира на Вишој 
школи политичких наука. Због нарушеног здравља 1969. 
                                                        

11 „Борба“, 8.април 1974. Оригинал чланка налази се у власништву Николине супруге Селене 
којој и овом приликом и на овај начин захваљујем на информацијама из Николиног живота. 
12 Шири подаци о Николином бављењу спортом налазе се у делу књиге «Спорт у селу». 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                    Братства-Котлаш 
 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

379 

године напушта трећу годину Правног факултета у Нишу. Мирнодопски 
је војни инвалид. Ожењен је Анком рођеном Киндлер из села 
Фркљевци, општина Славонска Пожега. Брак је склопљен 30.4.1976. 
године. Њихова деца су ћерке Гордана (1977) и Госпава (1979). Живи 
у Фекетићу. 

 

33(17/6-5)АНДРИЈА-РАЛЕ (09.02.1944 -) Ђуров  
Рођен у Мојдежу. Основну школу завршава у 
Фекетићу а средњу индустријску у Новом Саду. Био 
је рукометаш „Јадрана“ из Фекетића и „Црвенке“ из 
Црвенке. Године 1966. одлази у Западну Немачку. 
Наставља са бављењем рукометом. Био је рукометаш 
рукометних клубова „CHC Berlin“, „Pfenixs Esse“ и „TV 
Huttenberg“. У меувремену завршава педагошку 

академију. Две године играо је у Италији. У периоду 1978 – 1995 ради 
као наставник физичког васпитања и тренер женског рукометног 
клуба. Женио се два пута. Прва Андријина жена била је Рената рођена 
Wittke из Бјеловара. Друга Андријина жена је Zita (29.11.1966) рођена 
Fejes13 из Малог Иђоша. Живи у Малом Иђошу. 
 

34(27/1-6)НЕЂЕЉКО (9.6.1968 -) Илијин  
Рођен у Котору. Ожењен је Данијелом (1976) рођеном 
Шабовић, куварицом, ћерком Рајка и Драге рођене 
Бећир. Њихова деца су Мирко (1996) и Кристина 
(2000). Живи у Мојдежу. 
 
 

 

 

35(27/2-6)ОБРЕН (15.2.1971 - ) Илијин 
Рођен у Котору. Бравар. Ради у Институту „Др Симо Милошевић“ у 
Игалу. Није ожењен. Живи у Мојдежу. 
 

36(28/1-6)ЉУБИНКА (18.10.1957 -) Војиславова 
Удата Петровић. 
 

 

 

                                                        
13 Zitina деца из првог брака су Farkaš (1988), Almoš (1990) и Ajno (1995). 
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37(31/1-6)ДРАГАН (17.07.1966 -) Душанов  
Рођен у Бачкој Тополи. Основно и средње образовање 
(гимназија) стекао је у Берлину. Био је активан у више 
спортских дисцилина, шаху, фудбалу и кикбоксу. 
Највећи спортски успех му је освајање првенства 
Берлина у кикбоксу. Ожењен је Миленом рођеном 
Бошњаковић из Београда. Њихова деца су ћерке 
Анастазија (2000), Светлана (2001) и син Александар 
(2002). Од 1994. године бави се приватним бизнисом. 

Живи и ради у Берлину. 
 

38(31/1-6)ЗОРАН (01.05.1968 -) Душанов  
Рођен у Берлину где је и стекао основно и средње 
образовање (гимназија). Активан у три спортске 
дисциплине, шах, фудбал и кикбокс. Био је првак 
Берлина у кикбоксу. Ожењен је са Снежаном рођеном 
Савић из Јежевице општина  Косјерић. Њихова деца 
су син Немања (1993) и ћерка Јелена (1996). Од 1999. 
године бави се приватним бизнисом. Живи и ради у 

Берлину. 
 

39(32/1-6)ГОРДАНА (27.03.1977 -)  Костова  
Рођена у Врбасу. Дипломирани правник. Основну 
школу завршила је 1992. године у Фекетићу а средњу 
прехрамбену у Бачкој Тополи 1996. године. На 
Правном факултету у Новом Саду дипломирала је 
2005. године. Удата је за Ђорђа Грубора. Њихов син 
је Михајло. Живи у Новом Саду. 
 

 

40(32/2-6)ГОСПАВА (01.07.1979 -)  Костова  
Рођена у Бачкој Тополи. Основну школу завршава 1994. 
године у Фекетићу а средњу економску 1998. године у 
Кули. Апсолвент је на правном факултету у Новом Саду. 
Живи у Фекетићу. 
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41(34/1-7)МИРКО (9.1.1996 - ) Неђељков 
Рођен у Котору. Ученик. Члан је пионирске ватеполо екипе Јадрана из 
Херцег Новог. 
 

42(34/2-7)КРИСТИНА (20.1.2000 - ) Неђељкова 
Рођена у Котору. Дете.  
 
43(37/1-7)АНАСТАЗИЈА (31.1.2000 -) Драганова 
Рођена у Берлину. Дете. Живи у Берлину. 
 

44(37/2-7)СВЕТЛАНА (22.2.2001 -) Драганова 
Рођена у Берлину. Дете. Живи у Берлину. 
 

45(37/3-7)АЛЕКСАНДАР (25.7.2002 -) Драганов 
Рођен у Берлину. Дете. Живи у Берлину. 
 

46(38/1-7)НЕМАЊА (1993 -) Зоранов 
Рођен у Берлину. Дете. Живи у Берлину. 
 

47(38/2-7)ЈЕЛЕНА (1996 -) Зоранова 
Рођена у Берлину. Дете. Живи у Берлину. 
 
Огранак ЈОКА КОТЛАША 
 

1ЈОКО (? - ?)  
Био је ожењен Софијом-Соком (1805-1894) Поробић из Мојдежа. 
Њихови синови су Марко (1843) и Стеван (1857). 
 

2(1/1-2)МАРКО (24.1.1843 - 3.9.1908) Јоков  
Каменорезац. Био је ожењен Маром (1.1.1862-19.12.1939) рођеном 
Лазаревић из Мокрина, ћерком Марка и Маре рођене Гојковић. Брак је 
склопљен 20.1.1884. године. Њихова су деца Маре-Маше (1886), 
Софија (1888), Саво (1892), Крсто (1893), Јово (1895), Гојко (1897), 
Шпиро (1900) и Вукосава (1902). 
 

3(1/1-2)СТЕВАН (17.8.1857 – 25.2.1917) Јоков 
Каменорезац. Женио се два пута. Прва Стеванова жена била је Анета 
(24.11.1848) рођена Радуловић из Мојдежа, ћерка Михајла и Марије 
рођене Терзић. Брак је склопљен 19.1.1869. године. Њихова деца су 
ћерке Крстина (1873), Елена (1876) и Анђе (1879). После смрти прве 
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жене жени се Маром (14.2.1856-2.9.1942) рођеном Косић, ћерком 
Гаврила и Стане рођене Косић. Овај брак је склопљен 14.2.1886. 
године. Са својом другом женом Маром, Стеван је имао петоро деце. 
То су Јованка (1882), Спасоје (1885), Милица (1888), Илија-Томо (1893) 
и Перо (1896).  
 

4(2/1-3)МАРЕ (13.4.1886 - ?) Маркова  
Домаћица. Била је удата за Марка (18.5.1873-1904) Лазаревог 
Брајовића из Мојдежа. Њихова ћерка је Софија. Из „List of manifest of 
alien immigrants for the commissioner of imigration“ види се да је у New 
York стигла 14. јуна 1902. године14. Њена даља судбина непозната је 
члановима братства које сам контактирао. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5(2/2-3)СОФИЈА (29.1.1888 - 10.2.1888) Маркова  
Упокојила се као беба стара дванаест дана. 
 

6(2/3-3)САВО (21.1.1892 - ?) Марков  
Један је од мештана Мојдежа који је бољи живот потражио у Америци 
у коју је стигао 23. априла 1905. године бродом La Bretagne из 
француске луке Le Havre. Пун наде на пут преко Атлантика кренуо је 
заједно са својим Мојдежанима Јованом Ђуровим Зорићем, Шпиром 
Брајовићем и Лазаром Унковићем. Исходиште његовог пута било је 
место Butte Montana где га је, како стоји у бродском манифесту, 
очекивао његов ујак Јово Лазаревић. Његова даља судбина непозната 
је члановима братства које сам контактирао. 
 
7(2/4-3)КРСТО (14.10.1893 - 13.9.1895) Марков  
Упокојио се као дечак. 
 

8(2/5-3)ЈОВО (29.9.1895 - ?) Марков  
Као и његова браћа Саво и Шпиро, бољи живот је 
потражио на другом континенту. Иселио се у 
Аустралију. Зна се да је био шеф кухиње у једном 
ресторану. Чланови братства знају да му је жена из 
Енглеске и да је са њом имао сина Ернеста и ћерку 
Валерију. Датум смрти непознат је члановима братства 
али знају да је сахрањен у Аустралији. 
 

                                                        
14 Истим бродом стигла су и два Марина земљака, Крсто и Јово Брајовић. 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                    Братства-Котлаш 
 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

383 

9(2/6-3)ГОЈКО (12.9.1897 - 13.9.1937) Марков  
Угоститељ. Био је ожењен Јованком Подвински-Лапух из Загреба. 
Њихова су деца Марија15 (1924), Даница (1925), Чеде (1926), Јулка 
(1927), Марко (1934) и Бранка (1937). Сахрањен је у Мојдежу. 

 

10(2/7-3)ШПИРО (30.1.1900 - ?) Марков  
Као и његова браћа Саво и Јово иселио се и живео у 
Аустралији. Био је ожењен девојком из породице 
Шеровић из Бијеле али је њено име непознато 
члановима братства. Зна се да су њихова деца син 
Алекса и ћерка Олга. Шпирова урна је пренета у 
Мојдеж. 
 

 

11(2/8-3)ВУКОСАВА (6.8.1902 - ?) Маркова  
Била је удата за Јована-Јока (1.8.1884-?) Вуковог 
Зипанчића из Мојдежа. Брак је склопљен 21.2.11921. 
године. Чланови братства знају да су из овог брака две 
ћерке али су им њихова имена непозната. 
 

 

 

 

12(3/1-3)КРСТИНА (15.9.1873 - ?) Стеванова  
Била је била друга жена Вида Богдановог Поповића из Мојдежа. Брак 
је склопљен 20.1.1913. године. Њихов син је Перо (1914). 
 
13(3/2-3)ЕЛЕНА (18.12.1876 - ?) Стеванова 
 

14(3/3-3)АНЂЕ (2.10.1879 - ?) Стеванова  
Швеља. Била је друга жена Крста Огурлића, сина Ђура и Маре рођене 
Перишић. 
 
15(3/4-3)ЈОВАНКА (1882 - 28.11.1886) Стеванова  
Упокојила се као четворогодишња девојчица. 
 

16(3/5-3)СПАСОЈЕ (9.5.1885 - 24.4.1887) Стеванов  
Упокојио се као двогодишњи дечак. 

                                                        
15 Незаконито дете Лапух 
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17(3/6-3)МИЛИЦА (23.9.1888 - ?) Стеванова  
 

18(3/7-3)ИЛИЈА16-ТОМО (3.10.1893 – 27.11.1949) Стеванов  
Зидар. Био је ожењен Неном (1897-1975) рођеном Велаш из Мојдежа, 
ћерком Ђура и Маре рођене Вујовић. Брак је склопљен 17.2.1921. 
године. Њихова деца су Стеван (1922), Јованка (1924), Станка (1925), 
Петар (1928), Десанка (1931), Милан (1934) и Хајка (1937). 
 
19(3/8-3)ПЕРО (1.9.1896 - 23.12.1898) Стеванов  
Упокојио се као двогодишњи дечак. 
 
20(8/1-4)ЕРНЕСТ (? - ?) Јовов 
 

21(8/2-4)ВАЛЕРИЈА (? - ?) Јовова 
 

22(9/1-4)МАРИЈА (4.1.1924 - 1925) Гојкова  
Незаконито дете – Лапух17. Упокојила се као дете старо годину дана. 
Сахрањена је у Мојдежу. 
 

23(9/2-4)ДАНИЦА (21.1.1925 -) Гојкова  
Пензионер. Завршила је медицинску школу и дужи низ година радила 
је као главна медицинска сестра на Војно Медицинској академији 
(ВМА) у Београду. У пензију одлази у чину пуковника. Удата је за Буда 
Шевара. Њихов син је Петар. Живи у Београду.  
 

24(9/3-4)ЧЕДЕ (3.4.1926 - 11.4.1926) Гојкова  
Упокојила се као беба стара осам дана. 

 

25(9/4-4)ЈУЛКА (25.5.1927 - 3.1.2005) Гојкова  
Домаћица. Била је удата за Лазара (27.11.1907 - 
6.7.1972) Петровог Брајовића из Мојдежа. Брак је 
склопљен 24.2.1946. године. Њихова деца су ћерке 
Нада, Савета-Славка18 и син Драган (1951-1996). 
Сахрањена је на Градском гробљу на Савини у Херцег 
Новом. 
 

 
                                                        
16 Анаграф Мојдежа и Ратишевине 
17 Анаграф Мојдежа и Ратишевине 
18 Славка је удата за Бранка Гавриловића из Њивица. Њихова деца су Драгана и Снежана. 
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26(9/5-4)МАРКО (7.2.1934-) Гојков  
Пензионер. Столарски занат завршио је у Херцег Новом. Извесно 
време радио је у Херцег Новом и у Конавлима, Република Хрватска. 
Више од три године пловио је на бродовима «Југооцеаније» из Котора. 
Приликом пловидбе по Балтичком мору на броду «Ниш» доживео је и 
преживео, 6.12.1960. године, тешку хаварију. Брод и посаду су спасили 
морнари са једног шведског брода. Након ове авантуре, не 
размишљајући више о пловидби, запошљава се у УТРО «Бока». 
Ожењен је Вукосавом (17.9.1938) рођеном Перовић из Мељина. Брак је 
склопљен 1.5.1966. године. Њихова деца су син Гојко (1967) и ћерка 
Гордана-Сека (1968). Живи у Игалу. 
 

27(9/6-4)БРАНКА (31.7.1947 -) Гојкова  
Удата је за Драгомира Матића из Карловца. Брак је склопљен 
31.7.1961. године. Њихова деца су синови Миодраг и Дарко. Живи у 
Загребу. 
 

28(10/1-4)АЛЕКСА (? -) Шпиров  
Рођен у Аустралији. Члановима братства нису познати детаљи из 
његове биографије. Како никад није долазио у Мојдеж нити одржава 
везу са родбином из Мојдежа непознати су детаљи из његове 
биографије. 
 

29(10/2-4)ОЛГА (? -)  Шпирова  
Рођена у Аустралији. Члановима братства нису познати детаљи из 
њене биографије јер ни она, као ни њен брат Алекса, нема контакт са 
родбином из Мојдежа. 
 

30(18/1-4)СТЕВАН (8.4.1922 - 8.9.1985) Томов  
Био је ожењен Радојком (15.2.1926) Лукином рођеном 
Поповић из Мојдежа. Брак је склопљен 9.8.1947. 
године. Њихова деца су син Љубомир-Љубо (1948) и 
ћерке Љубинка (1950), Марија (1952) и Мирјана (1955). 
 
 
 
 

31(18/1-4)ЈОВАНКА (19.1.1924 - 17.8.1924) Томова  
Упокојила се као седмомесечна беба. 
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32(18/2-4)СТАНКА (27.6.1925 - ?) Томова 
 
33(18/3-4)ПЕТАР (29.6.1928 - 31.10.1929) Томов  
Упокојио се као једногодишњи дечак. 

 

34(18/4-4)ДЕСАНКА-ДЕСЕ (10.5.1931 -17.8.2012) Томова  
Домаћица. Међу мештанима је позната као „жива 
енциклопедија“, жена која се до детаља сећала многих 
догађаја који су се збили у Мојдежу. Била је удата за 
Данила (2.2.1929-22.7.1996) Николиног Брајовића из 
Мојдежа. Њихова деца су синови Новак-Ноно (11.1.1953) 
и Никола (27.3.1956). Сахрањена је, 19.8.2012., у 
Мојдежу. 

 
35(18/5-4)МИЛАН (26.6.1934 -26.11.2007) Томов  
Рођен у Мојдежу. Електричар. Године 1958. селии се у 
Ријеку. Тамо учествује у изградњи бродова „Бока“, „Зета“ 
и „Славонија“ на којима је касније и пловио. Био је 
ожењен Иванком рођеном Лончар. Брак је склопљен 
21.1.1961. године. Њихова деца су Лидија (1963) и 
Томислав (1967). Живео је у Ријеци где је и сахрањен. 
 
 

36(18/1-4)РАЈКА-ХАЈКА (13.3.1937-) Томова 
Рођена у Мојдежу. Основну школу завршава у родном селу а гимназију 
у Херцег Новом. Удата је за Љуба Бојковића. Њихова деца су ћерка 
Мариа (1957) и  син Воин (1959). Живи у Будви. 
 

37(26/1-5)ГОЈКО (1.4.1967 -) Марков  
Рођен у Дубровнику. Поморац. Завршио је поморску школу у Котору. 
Плови претежно на бродовима страних компанија. Ожењен је 
Данијелом рођеном Мркаић из Мељина. 
 
38(26/2-5)ГОРДАНА-СЕКА (7.8.1968 -) Маркова  
Рођена у Дубровнику. Дипломирала је на Вишој терапеутској школи у 
Игалу. Удата је за Рајка Спајића из Игала.  
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39(30/1-5)ЉУБОМИР-ЉУБО (22.07.1948 -) Стеванов  
Рођен у Рисну. Бравар. Прва четири разреда основне 
школе завршава у родном Мојдежу а преостала четири у 
Херцег Новом. Браварски занат завршио је у Бијелој. 
Извесно време, три године, радио је у бродоградилишту 
у Бијелој и, као цивилно лице, у ЈНА. Пуних тринаест 
година радио је у фирми „Првоборац“ из Херцег Новог. 
Након тога запошљава се у ловачком друштву „Орјен“ 

из Херцег Новог и у њему ради као председник и секретар. Један је од 
најпознатијих ловаца у општини а као председник и секретар друштва 
организовао је више сусрета ловаца херцегновске општине са 
друштвима из Црне Горе и Србије. Ожењен је Миленком (2.11.1954) 
Јовановом рођеном Брајовић из Мојдежа. Њихова деца су ћерке 
Дијана (1977), Биљана (1979), Наташа (1987) и Јованка (1991). Живи у 
Игалу. 
 

40(30/2-5)ЉУБИНКА (1950 -) Стеванова 
Рођена у Мојдежу. Угоститељ. Удата је за Божа 
Аврамовића. Њихов син је Душко19 (14.7.1969). Живи 
у Челима код Херцег Новог. 
 
 

 

 

 

41(30/3-5)МАРИЈА (1952 -) Стеванова 
Рођена у Мојдежу. Домаћица. Удата је за Луку Косића. 
Њихова деца су ћерка Милица и син Горан 
(17.11.1975). Живи у Мокринама код Херцег Новог. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Председник планинарског друштва „Субра“ из Херцег Новог. 
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42(30/4-5)МИРЈАНА (1955 -) Стеванова 
Рођена у Мојдежу. Конобар. Била је удата за Стевана 
Аврамовића. Њихов син је Александар. Живи у Топлој. 
 

 

 

 

 

 

43(35/1-5)ЛИДИЈА (2.3.1963 -) Миланова 
Рођена у Ријеци. Основну и средњу економску школу 
завршила је у родном граду. Ради у „Југобанци“ ( данас 
„Привредна банка“. Живи у Ријеци. 
 

 

 

 

 

44(35/2-5)ТОМИСЛАВ (8.2.1967 -) Миланов 
Рођен у Ријеци. Основну и средњу електро школу 
завршио је у родном граду. Пловио је на бродовима 
„Лошињске пловидбе“ и „Уљаника“. Извесно време 
радио је у Агенцији за укрцај помораца. Тренутно плови 
за једну норвешку компанију. Ожењен је Ђурђицом 
рођеном Жижа. Њихова деца су ћерка Тара (1991) и син 
Озрен (1995). Живи у Ријеци. 

 

45(39/1-6)ДИЈАНА  (27.10.1977 -) Љубова  
Рођена у Котору. Основно и средње образовање (општа 
гимназија) стекла је у Херцег Новом. Дипломирала је на 
Факултету за поморство у Котору. Ради у фирми 
„Мјешовито“ из Херцег Новог. Удата је за Горана 
Блажова Вуковића. Њихова деца су син Дамјан 
(21.10.2006) и ћерка Вања (19.5.2009). Живи у 
Ђеновићима. 

 

 

 

 



Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                    Братства-Котлаш 
 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

389 

46(39/2-6)БИЉАНА  (11.7.1979 -) Љубова  
Рођена у Требињу. Основно и средње образовање 
стекла је у Херцег Новом. Тренутно живи и ради на 
Кипру. 
 

 

 

 

 

47(39/3-6)НАТАША  (14.10.1987 -) Љубова  
Рођена у Котору. Основно и средње образовање 
(гимназија језичког смера) стекла је у Херцег Новом. 
Дипломирала је на Факултету политичких наука – 
одсек новинарство у Подгорици. Живи и ради у 
Подгорици. 
 
 

 

48(39/4-6)ЈОВАНКА  (18.4.1991 -) Љубова  
Рођена у Котору. Основно и средње образовање стекла 
је у Херцег Новом. Студент Правног факултета у 
Београду.  
 
 

 

 

 

49(44/1-6)ТАРА  (26.10.1991 -) Томова 
Рођена у Ријеци. Завршила је гимназију „Андрија 
Мохоровичић“ у родном граду. Студент је Поморског 
факултета – смер менаџмент и логистика у Ријеци. 
Живи у родном граду.  
 
 

 

 

50(44/2-6)ОЗРЕН  (14.3.1995 -) Томов  
Рођен у Ријеци. Ученик поморске школе – смер наутика у Бакру код 
Ријеке. Члан је једриличарског клуба „Трећи мај“ из Ријеке. Живи у 
родном граду. 
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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 Котлаш из Мојдежа. 
 
МАРА  
Била је удата за Јована-Јока Вилова и са њим имала ћерке Софију-
Соку (1806-16.8.1879) и Анђу (1821-7.12.1841), и сина Томана-Тома20 
(1810-3.8.1867). 
ТОМО  
Био је ожењен Митром рођеном Божовић. Њихов син је Јован. 
ЈОВАН (1805-15.12.1853) Томов 
АТАНАСИЈЕ  
Био је ожењен Савком рођеном Вуковић. Њихова ћерка је Марија. 
МАРИЈА (1769-1.7.1851) Атанасијева 
ТОМО  
Био је ожењен Митром рођеном Влаовић. Њихова ћерка је Ана. 
АНА (1819-16.9.1849) Томова 
НИКОЛА  
Највероватније је Никола који се помиње у Нотама од соли за 1792. 
годину јер његово домаћинство тада броји два члана. Био је ожењен 
Росом рођеном Лучић. Њихова ћерка је Софија. 
СОФИЈА (1802-1.4.1874) Николина 
ШПИРО  
Био је ожењен Полом рођеном Поповић из Мојдежа Њихова деца су 
ћерке Софија-Соке (1832) , Анђа (1835) и Марија (1839).  
СОФИЈА-СОКЕ (1832-28.9.1916) Шпирова  
Била је удата за Богдана Поповића из Мојдежа. Њихова деца су ћерка 
Анђе21 (29.6.1864-?) и синови Митар22 (13.6.1867-9.2.1909), Илија 
(15.8.1870-?) и Видо23 (18.6.1873-19.10.1925). 

                                                        
20 Бакро-ковач по занимању. Женио се два пута. Са првом женом Софијом рођеном Андрић 
имао је синове Михајла-Мија, Јована Николу и ћерке Тоде и Милицу. Друга Томанова жена 
била је Марија-Маре рођена Унковић. Њихова су деца синови Андрија и Перо. Сахрањен је у 
Мојдежу.  
21 Била је удата за Драга Крстовог Зорића, калајџију из Мојдежа. Кум на свадби која је 
обављена 13. новембра 1895. године у цркви Светог Вознесенија Христова у Мојдежу био је 
Илија Вујовић из Мојдежа. Њихова ћерка је Маре (12.11.1901-?). 
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АНЂА (22.2.1835-18.11.1919) Шпирова 
МАРИЈА (7.5.1839-25.10.1915) Шпирова  
Била је удата за Мића (10.8.1839-?) Глиговог Кулиновића, поморца из 
Мојдежа. Њихово Брак је склопљен 18.10.1868. године. Њихов син 
Лазар (1878-15.9.1878) је умро као беба стара пет месеци. 
МИТАР  
Био је ожењен Анђом рођеном Сабличић. Њихови синови су Богдан и 
Милош. 
БОГДАН (1823-29.1.1878) Митров Трговац 
МИЛОШ (1834-21.12.1878) Митров Цревљар (обућар). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                          
22Зидар по занимању. Био је ожењен Анетом (13.10.1863) рођеном Зорић из Мојдежа, ћерком 
Тодора и Софије-Соке рођене Поробић. Брак је склопљен 5.2.1893. године. Њихова деца су 
Маре (1893), Елена (1894), Андрија (1897).  
23Женио се два пута. Прва жена му је била Анђе рођена Ратковић са Зубаца, ћерка Луке и 
Стане рођене Ковачевић. Овај брак је склопљен 21.9.1903. године. Њихова деца су Савета 
(1905-1981), Јован (1907) и Гојко (1909). После смрти прве жене жени се Крстином рођеном 
Котлаш, ћерком Стевана и рођене Радуловић. Брак је склопљен 20.1.1913. године. Са 
Крстином је имао сина Пера (1914).  
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