
Мојдеж-Прилози за хронику села и родослове                                                    Братства-Паријез 
 

_________________________________________________________________________ 
Зоран Ђуров Шабовић 

447 

ББРРААТТССТТВВОО  ППААРРИИЈЈЕЕЗЗ  
 

тара фамилија у селу Мојдеж. „Спада у три стара новска рода 
чије презиме завршава на „ез“. Дакле: Паријез, Барбарез 
(Суторина, Жвиње и Мисинез (Поди). Откривање Паријеза у 

Савини представљало је за нас изненађење. У ноти од соли државе 
Новске уписан је 1771. године, на редном мјесту 19., Ћиро Паријез са 
непознатим бројем укућана, док нота од соли за сљедећу 1772. годину 
укључује особу наведену као:“Трипков Ђиро“ са четири члана 
обитељи. У 1789. години помиње се Васо Паријез на редном броју 21., 
такође са 4 укућана, а 1790., његова породица се увећала за једног 
члана. У попису из 1793., Васо је имао 5 чланова породице. Дужни смо 
скренути пажњу на присуство Ћира Паријеза у попису Топаљске 
парохије из 1750. године на редном мјесту 185., са 5 чланова обитељи, 
као и у попису из 1758. године. Паријеза у осталим топаљским нотама 
нема, па је сигурно да су живјели у Савини. Доказ налазимо и у попису 
домова савинске парохије1 који је сачињен 1829. године у којем се , 
под редним бројем 58 наводи Ђуро Паријез са женом Полом и ћерком 
Еленом. Ноте од соли државе новске парохије мојдешке укључују у 
1758. години Јова Паријеза са 9 укућана. Број укућана у овој једној 
кући Паријеза у Мојдежу, у вријеме пароха Теодора Милановића ће 
расти у 1763. и 1772. години, на 12 12 укућана. У ноти од соли за 1790. 
годин, јавља се Симо паријез са 8 чланова обитељи, а у последњој 
сачуваној мојдешкој ноти јављају се две породице Паријеза:Ника (4 
члана) и Аћима (3 члана). У првој половици 18 вијека живио је у 
Мојдежу Мијат (Михаило) Паријез2, син Драшков. У то доба Мојдеж је 
бројао преко 500 житеља (538 1772. године у доба кнеза Ђура 
Брајовића и попа Луке Лучића)3“. 
 
„Паријез, славе св.Василију, звали се и Драшкићевићи. Овамо дошли, 
са владиком Саватијем, из Бањана. Њихова се читула налази у 
Савини“4. 
 

                                                        
1 Горан Жарка Комар, Бока Которска-ћирилски споменици 17., 18. и 19. вијека (acta 
serbica), Херцег Нови 2009, 535 
2 Исто, 66 - Мијат се наводи у документу који носи датум 20. јун (ђун) 1728 и који 
представља попис земаља у Мојдежу на које се плаћа државни порез. 
3 Др Горан Комар, Наведено дело 
4 Саво Накићеновић, Наведено дело 

СС 
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Читуља Ђура Васова Паријеза чува се у манастиру Савина. 
Препоручено читање, по др. Горану Комару, је: 
Читуља Ђура 
Васова Пари- 
Језа 1861...................прва страна читуље 
Помјани Господи 
усопших 
Ђура Тодора 
Сима Пера Саву 
Николу Ћира 
Јова Мару Полу 
Софију Јовану 
Савку Васа 
Глига Полу 
Сава Мару 
Ђорђија Анђу 
Јо/в/ана 
 
Родослов5 братства Паријез изградила су три огранка. Први, онај чији 
је родоначелник Симо, има шест колена и чине га 34 члана. Брак са 
највише потомака, њих једанаест, је брак између Петра-Пера (1833-
1894) Николиног и Марије рођене Обрадовић.  
 
Други огранак, онај чији је родоначелник Васо, има шест колена и 
чини га 35 чланова. Брак са највише потомака је брак између Спасоја 
Илијиног и Јање рођене Басор. 
 
Трећи огранак, онај чији је родоначелник Вучко, има шест колена и 
чини га 27 чланова. Бракови са највише потомака су бракови између 
Вучка Паријеза и Соке рођене Правица и брак између Лазара Вучковог 
и Анице рођене Скварица.  
 
Паријези се женидбама ородише са Брајовићима и Поробићима а 
удајама са Миловићима из Мојдежа. 
 
Крсна слава Паријеза је Свети Василије Велики. 
 
                                                        
5 Велику захвалност за израду родослова братства Паријез дугујем Крсту Радославовом-
Рајковом Паријезу, Сањи Крстовој Паријез и Љубу Станковом Шабовићу. 
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ОГРАНАК СИМА ПАРИЈЕЗА 
 

1СИМО (? - ?) 
Био је ожењен са Полом рођеном Мрачевић. Њихов син је Никола 
(1787). 
 
2(1/1-2)НИКОЛА (1787 - 17.8.1867) Симов 
Био је ожењен Маријом рођеном Шумаревом. Њихова деца су Петар-
Перо (1833), Андра (1834), Обрен  и Стане (1842).  
 
3(2/1-3)ПЕТАР-ПЕРО (26.10.1833 - 24.4.1894) Николин  
Калајџија. Женио се два пута. Прва Петрова жена била Милица 
(27.10.1832-18.8.1867) рођена Брајовић, ћерка Леса и Софије Режић. 
Њихова деца су Митар (1860), Јован (1863) и Томо (1866). Друга 
Петрова жена била је Марија (22.4.1849) рођена Обрадовић из 
Каменог код Херцег Новог, ћерка Сима и Анђе рођене Реметић. Брак је 
склопљен 8.12.1867. године. Њихова деца су Вуко (1869), Никола 
(1873), Милан (1875), тројке Анђе, Соке и Спасоје (1879), Крстина 
(1880), Анђелика (1883), Марко (1886), Госпава (1888) и Јанко (1892).  
 

4(2/2-3)АНДРА (1834 - 12.3.1901) Николина 
 
5(2/3-3)ОБРЕН (? - ?) Николин  
Иселио се у Америку. Члан „First serbian benevolent society“ од 15. 
децембра 1909. године. Као и добар број његових земљака радио је у 
америчким рудницима. Члановима братства непозната је његова 
судбина. Непознато је да ли се женио и да ли је имао потомака. 
 
6(2/4-3)СТАНЕ (1842 - 5.5.1899) Николина 
 

7(3/1-4)МИТАР (13.11.1860 – 27.2.1868) Петров-Перов 
 

8(3/2-4)ЈОВАН (27.7.1863 - 1920)  Петров-Перов 
Земљорадник. Први је Паријез који се из родног Мојдежа сели у Игало. 
Краће време радио је у једном руднику у Америци. Том приликом 
постаје члан „First serbian benevolent society“. Био је ожењен Крстином 
(22.3.1877) рођеном Черовић из Топле, ћерком Лазара и Соке рођене 
Поробић. Њихов брак је склопљен 22.1.1894. године. Извесно време он 
и Крстина су водили једну продавницу у Игалу. Сахрањен је у 
породичној гробници код цркве Светог Спаса на Топлој. 
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9(3/3-4)ТОМО (10.6.1866 - 1936) Петров-Перов  
Више од двадесет година живео је у Америци где је радио у руднику и 
трговини. Члан „First serbian benevolent society“. Под утицајем старијег 
брата враћа се у родни крај. Жени се Станом рођеном Мршић. Њихова 
деца су Петар (1902), Милица (1904), Даница (1906), Стеван (1909), 
Гојко (1911), Душан (1912), Невенка (1917), Ксенија, Велисава и 
Милена (1929). Окупациона аустроугарска власт му одузима грађанска 
права и трговинску радњу. Након тога бавио се виноградарством. 
Сахрањен је у породичној гробници код цркве Светог Спаса на Топлој. 
 
10(3/4-4)ВУКО (15.10.1869 - 19.4.1881) Петров-Перов  
Упокојио се као дечак стар дванаест година. 
 
11(3/5-4)НИКОЛА (7.8.1873 - ?) Петров-Перов  
Претпоставља се да је преминуо веома млад. 
 
12(3/6-4)МИЛАН (27.10.1875 - 17.3.1897) Петров-Перов  
Непознато је да ли се женио и да ли је имао потомака. 
 
13(3/7-4)АНЂЕ (23.5.1879 - 31.5.1879) Петрова-Перова  
Упокојила се као беба стара само осам дана. 
 
14(3/8-4)СОКЕ (23.5.1879 - 2.6.1879) Петрова-Перова  
Упокојила се као беба стара десет дана, два дана након своје сестре-
близнакиње Анђе. 
 
15(3/9-4)СПАСОЈЕ-СПАСО (23.5.1879 - 29.5.1879) Петров-Перов  
Упокојио се као беба стара шест дана. 
 
16(3/10-4)КРСТИНА (13.10.1880 - 5.3.1889) Петрова-Перова 
Упокојила се као деветогодишња девојчица. 
 
17(3/11-4)АНЂЕЛИКА (22.2.1883 - ?) Петрова-Перова  
Домаћица. Била је удата за Божа Јанчића из Њивица код Херцег 
Новог. Њихова деца су син Шпиро и ћерке Роса, Аника, Илинка и 
Славка. 
 
18(3/12-4)МАРКО (13.10.1886 - 18.11.1887) Петров-Перов  
Упокојио се као тринаестомесечна беба. 
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19(3/13-4)ГОСПАВА (27.9.1888 - 12.11.1911) Петрова-Перова 
Непознато је да ли се удавала и да ли је имала потомака.  
 

20(3/14-4)ЈАНКО (15.9.1892 - 23.9.1893) Петров-Перов  
Упокојио се као једногодишњи дечак. 
 
21(9/1-5)ПЕТАР (1902 - ?) Томов 
Био је ожењен Цмиљком-Смиљком рођеном Милошевић. Њихова деца 
су ћерке Нада (1948), Јасна (1950) и син Томо (1954). Сахрањен је 
заједно са супругом у породичној гробници код цркве Светог Спаса на 
Топлој. 
 
22(9/2-5)МИЛИЦА (1904 - 1962) Томова 
Завршила је средњу закладну школу у Србини (Херцег Нови). Била је 
удата за Сава Стјепчића. Њихов син jе Миливој. Заједно са мужем 
исељава се у San Diego у којем је и преминула. Сaхрањена је код цркве 
Светог Ђорђа.  
 

23(9/3-5)ДАНИЦА (1906 - ?) Томова  
Зна се да је преминула веома млада. Сахрањена је у породичној 
гробници код цркве Светог Спаса на Топлој. 
 
24(9/4-5)СТЕВАН (1909 - 1942) Томов 
Трговац. Није се женио. Сахрањен је у породичној гробници код цркве 
Светог Спаса на Топлој.  
 
25(9/5-5)ГОЈКО (1911 - 2000) Томов 
Трговац. Иселио се у Јоханесбург – Јужна Африка. Породично предање 
говори о великом пријатељству са земљаком Васом Шабовићем који је 
извесно време живео и радио у Јоханесбургу. Био је ожењен страном 
држављанком чије име је непознато члановима братства. Њихова 
ћерка је Ђенова. 
 
26(9/6-5)ДУШАН (1912 - 1933) Томов  
Завршио је нижу матуру-малу гимназију на Србини (Херцег Нови). Није 
се женио. Сахрањен је у породичној гробници код цркве Светог Спаса 
на Топлој. 
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27(9/7-5)НЕВЕНКА (1917 - 1996) Томова 
Службеник. Била је удата за Радула Милатовића. Њихова ћерка је 
Загорка6. Сахрањена је код цркве Светог Спаса на Топлој. 
 
28(9/8-5)КСЕНИЈА (? - ?) Томова 
Чланови братства које сам контактирао знају да је преминула као беба 
али им нису познати датуми рођења и смрти. И Ксенија је као и већина 
чланова овог братства сахрањена код цркве Светог Спаса на Топлој. 
 
29(9/9-5)ВЕЛИСАВА (? - ?) Томова 
Чланови братства знају да је преминула као беба али им нису познати 
датуми рођења и смрти. И Велисава је као и већина чланова братства 
сахрањена код цркве Светог Спаса на Топлој. 
 
30(9/10-5)МИЛЕНА (1929 -) Томова 
Економски техничар. Као службеник радила је у Београду. Пензионер. 
Удавала се два пута. Први Миленин муж био је Бранислав Руварац. 
Њихов син је Драгољуб7. Други Миленин муж је Срђа Срндић. 
 
31(21/1-6)НАДА (1948 -) Петрова  
Рођена у Игалу. Основно и средње образовање стекла је у Херцег 
Новом. Била је радник СО Херцег Нови. Удата је за Ивана Џонија. 
Њихова деца су ћерке Катарина и Кристина. 
 

32(21/2-6)ЈАСНА (1950 -) Петрова 
Рођена у Игалу. Економски техничар. Била је радник поште у Херцег 
Новом. Удата је за Драгана Вучинића. Њихова деца су ћерке Марија и 
Драгана. 
 

33(21/3-6)ТОМО (20.3.1954 -) Петров 
Рођен у Игалу. Студирао је археологију. Ради као 
тениски тренер на Топлој. Власник је продавнице 
спортске опреме. Није ожењен. Живи у Игалу. 
 

 

 

 

                                                        
6 Упокојила се као дете 
7 Новинар. Сахрањен је код цркве Светог Спаса на Топлој. 
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34(25/1-6)ЂЕНОВА (? -) Гојкова 
Живи у Јоханесбургу – Јужна Африка. Завршила је средњу школу. 
Чланови братства које сам контактирао знају да је удата али им је 
непознато име њеног мужа. Непознато је да ли има потомака. 
 
ОГРАНАК ВАСА ПАРИЈЕЗА 
 
1ВАСО (? - ?) 
Члановима братства непознато је име његове жене. Из овог брака су 
синови Илија (1827), Сава (1829) и Васиљ. 
 
2(1/1-2)ИЛИЈА (1827 - 1887) Васов 
Био је ожењен Анђом рођеном Миљковић. Њихова деца су Спасоје 
(1863), Петруша, Јована  и Крсто (1877).  
 
3(1/2-2)САВА (1829 - 1909) Васов 
Члановима братства непознато је име његове жене. Из овог брака су 
Стана (1869), Лазо (1876), Аника (1877) и Госпава (1882).  
 

4(1/3-2)ВАСИЉ (? - ?) Васов 
Члановима братства непознато је име његове жене. Из овог брака је 
Анка. 
 

5(2/1-3)СПАСОЈЕ (1863 - 1918) Илијин 
Био је ожењен Јањом рођеном Басор. Њихова деца су Душан (1903), 
Јово (1905), Даница (1906), Илија (1908), Радојка (1909), Мара (1912), 
Даринка (1915) и Саво (1917). 
 

6(2/2-3)ПЕТРУША (? - ?) Илијина 
Удата Савић. 
 
7(2/3-3)ЈОВАНА (? - ?) Илијина 
Била је удата за Душана Шпаравала. 
 

8(2/4-3)КРСТО (1877 - 1922) Илијин 
Био је ожењен Божицом рођеном Марић. Њихова деца су Ђорђо 
(1914), Радослав-Рајко (1918) и Мирко (1920). 
 

9(3/1-3)СТАНА (1869 - ?) Савова 
Удата Гуровић. 
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10(3/2-3)ЛАЗО (1876 - 1918) Савов 
 
11(3/3-3)АНИКА (1876 - 1907) Савова 
 
12(3/4-3)ГОСПАВА (1882 - ?) Савова 
Била је удата за Сима Колака. Њихова деца су Миро и Деса. 
 
13(4/1-3)АНКА (? - ?) Васиљева 
 
14(5/1-4)ДУШАН (1903 - ?) Спасојев 
Био је ожењен. Није имао потомака. Умро је у Новом саду у којем је и 
сахрањен. 
 
15(5/2-4)ЈОВО (1905 - 1945) Спасојев 
Био је радник ДСУП БИХ. Није се женио. Упокојио се од последица 
саобраћајне несреће коју је доживео вршећи службену дужност. 
Сахрањен је на градском гробљу Подгливље-Требиње. 
 
16(5/3-4)ДАНИЦА (1906 - 1907) Спасојева 
 
17(5/4-4)ИЛИЈА (1908 - 1913) Спасојев 
Упокојио се као петогодишњи дечак. 
 
18(5/5-4)РАДОЈКА (1903 - 1940) Спасојева 
Била је удата за Пера Паликућу. Њихов син је Ђоко. Сахрањена је на 
месном гробљу Мостаћи-Требиње. 
 
19(5/6-4)МАРА (1912 - 2003) Спасојева 
За време Другог светског рата била је депортована у Немачку. Радила 
је у Индустрији алата „Требиње“. Није се удавала. Сахрањена је на 
градском гробљу Подгливље-Требиње. 
 
20(5/7-4)ДАРИНКА (1915 - 1986) Спасојева 
Радила је у Индустрији алата „Требиње“. Била је удата за Ђорђа 
Нинковића. Њихова деца су Слободанка, Петар, Наташа и Љубиша. 
Сахрањена је у породичној гробници на градском гробљу Подгливље- 
Требиње. 
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21(5/8-4)САВО (1917 - 1990) Спасојев 
Радио у МУП-у Требиње, СО Требиње и Хидроелектранама на 
Требишњици, где је и пензионисан. Био је ожењен Мубером рођеном 
Кресо. Њихова деца су Светлана (1952), Слађана (1954) и Срећко 
(1957). Сахрањен је на градском гробљу Подгливље-Требиње. 
 

22(8/1-4)ЂОРЂО (1914 - 1982) Крстов 
Радио је у „Ортопедији“ у Требињу, ортопедији 
“Неретва“ у Сарајеву и Ортопедском заводу 
„М.Зотовић“ у Бања Луци где је и пензионисан као 
директор. Након разорног земљотреса 1969. године 
пресељава се у Требиње. Сахрањен је у породичној 
гробници на градском гробљу  Подгливље-Требиње. 
Био је ожењен Зорком рођеном Петковић. Њихова 

ћерка је Снежана (1956). 
 

23(8/2-4)РАДОСЛАВ-РАЈКО (1918 - 1994) Крстов 
Завршио је механичарски занат код познатог мајстора 
Чешког порекла Еугена Роубица Венцела. Био је познат 
и цењен као врстан ВКВ мајстор и иноватор металске 
струке. Радио је у Хидроелектрани „Пареж“ и 
Индустрији алата „Требиње“  где је и пензионисан 
1973. године. Био је ожењен Милевом рођеном 
Јанковић. Њихова деца су Крсто (1950) и Љиљана 

(1952). Сахрањен је у породичној гробници на градском гробљу 
Подгливље-Требиње. 
 

24(8/3-4)МИРКО (1920 - 1993) Крстов 
Био ратни војни заробљеник у Немачкој за време 
Другог светског рата. Радио је у органима државне 
управе. Пензионисан је 1971. године као директор 
Стамбеног предузећа. Био је ожењен Анђом рођеном 
Вулешевић. Њихова деца су Здравко (1963) и 
Небојша (1966). Сахрањен је у породичној гробници 
на градском гробљу Подгливље- Требиње. 

 
25(21/1-5)СВЕТЛАНА (1952 - 1986) Савова 
Била је удата за Едина Хајдаревића из Коњица. Имала је двоје деце, 
Мајну и Манета. Трагично је преминула у Бугојну 1986. године. 
Сахрањена је на градском гробљу Подгливље-Требиње. 
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26(21/2-5)СЛАЂАНА (1954 - ) Савова 
Завршила је гимназију и ради у Хидроелектранама на Требишњици у 
Требињу. Удата је за Драгомира Шарабу. Њихова ћерка је Маја. 
 

27(21/3-5)СРЕЋКО (1957 - ) Савов 
Завршио је гимназију. Неожењен. Ради у Хидроелектранама на 
Требишњици у Требињу. 
 

28(22/1-5)СНЕЖАНА (1956 - ) Ђорђова 
Завршила је Економски факултет у Сарајеву. Ради у предузећу 
„Петрол“ у Требињу. Удата је за Драгана Даниловића. Њихова деца су 
ћерка Ивана и син Срђан. 
 

29(23/1-5)КРСТО (1950 - ) Радославов-Рајков 
Завршио је Правни факултет у Сарајеву. Магистар 
правних наука. Директор Казнено-поправног завода 
Требиње. Ожењен је Милком рођеном Дебота. 
Њихова деца су Милан (1987) и Сања (1992). Живи у 
Требињу. 
 
 

 

30(23/2-5)ЉИЉАНА (1952 - ) Радославова-Рајкова 
Завршила је гимназију. Радила у Индустрији алата „Требиње“. 
Пензионер. Удата је за Сава Гавриловића. Њихова деца су син Стефан 
и ћерка Маја. Живи у Требињу. 
 

31(24/1-5)ЗДРАВКО (1963 - ) Мирков 
Завршио је Правни факултет у Сарајеву. Ожењен је 
Здравком рођеном Ратковић. Њихова ћерка је Теа 
(1997). Живи и ради у Требињу. 
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32(24/2-5)НЕБОЈША (1966 - ) Мирков 
Ради у Индустрији алата „Требиње“. Некадашњи 
играч а тренутно помоћни тренер кошаркашког 
клуба „Леотар“ из Требиња. Неожењен. Живи и 
ради у Требињу. 
 

 

 

 

33(29/1-6)МИЛАН (1987 - ) Крстов 
Завршио је Правни факултет у Бања Луци. Живи у 
Требињу. 
 

 

 

 

 

 

34(29/2-6)САЊА (8.1.1992 - ) Крстова 
Студент Паневропског универзитета Apeiron у Бања 
Луци. 
 
 

 

 

 

 

35(31/1-6)ТЕА (19.12.1997 - ) Здравкова 
Ученица основне школе „Вук Караџић“ у Требињу. Живи у Требињу. 
 
 
ОГРАНАК ВУЧКА ПАРИЈЕЗА 
 
1ВУЧКО (? - ?) 
Био је ожењен Соком рођеном Правица. Њихова деца су Симо, Лазар 
(1880), Томо (1884), Обрен (1887) и Ристо. 
 

2(1/1-2)СИМО (? - ?) Вучков 
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3(1/2-2)ЛАЗАР (1880 - 1967) Вучков 
Био је ожењен Аницом рођеном Скварица. Њихова деца су Радојка 
(1910), Вучко (1913), Ристо (1919), Љуба (1921)  и Сока (1925). 
 
4(1/3-2)ТОМО (1884 - 1966) Вучков 
Боравио и радио у Америци. Трговац. Имао је властиту трговачку 
радњу у Требињу. Био је ожењен Маром рођеном Магазин. Њихова 
деца су Даница (1924), Симо (1926) и Милорад (1929). Сахрањен је у 
породичној гробници на градском гробљу Подгливље-Требиње. 
 
5(1/4-2)ОБРЕН (1887 - 1961) Вучков 
Боравио и радио у Америци. Неожењен. Сахрањен је у породичној 
гробници на градском гробљу Подгливље-Требиње. 
 
6(1/5-2)РИСТО (? - ?) Вучков 
 
7(3/1-3)РАДОЈКА (1910 - 1992) Лазарева 
Била је удата за Рада Гудеља. Њихова деца су Рајко и Невенка. 
Сахрањена је на месном гробљу код Панталијеве цркве /Алексина 
Међа-Требиње/. 
 
8(3/2-3)ВУЧКО (1913 - 1994) Лазарев 
Био је ожењен Јованком рођеном Правица. Њихова деца су Анка 
(1941), Мирослав-Миро (1942), Слободан (1945) и Мирослава-Мица 
(1948). Сахрањен је на месном гробљу Бихово-Требиње. 
 
9(3/3-3)РИСТО (1919 - ) Лазарев 
Носилац Партизанске споменице 1941. Универзитетски професор. 
Аутор већег броја књига међу којима и „Прва правила земљорадничких 
кредитних задруга код Срба у Војводини, „Земљорадничко 
задругарство“, „Тржиште и промет пољопривредних производа“, 
„Унапређење пољопривреде и сеоска омладина“ и „Појава и развитак 
првих задружних организација у Србији“. Његова деца су Радмило и 
Гордана. Живео је у Сарајеву, а као пензионер у Крагујевцу гдје је 
умро и сахрањен. 
 
10(3/4-3)ЉУБА (1921 - 1957) Лазарева 
Била је удата за Божа Ђурића. Има двоје деце. Сахрањена је у 
Требињу. 
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11(3/5-3)СОКА (1921 - 1989) Лазарева 
Била је удата за Вукана Амбулију. Сахрањена на месном гробљу код 
Петро-Павловог манастира у Претровом пољу код Требиња. 
 

12(4/1-3)ДАНИЦА (1924 - 1987) Томова 
Радила и пензионисана као службеник СО Требиње. 
Неудата. Сахрањена је у породичној гробници на 
градском гробљу Подгливље- Требиње. 
 
 

 

 

 

13(4/2-3)СИМО (1926 - ) Томов 
Радио је у предузећу „УПИ“ у Сарајеву. Био је директор Централне 
млекаре у Сарајву. Радио је као професор на Пољопривредном 
факултету у Сарајеву. Био је ожењен. Његов син је Слободан (1957). 
Пензионисан је и живи у Сарајеву. 
 

14(4/3-3)МИЛОРАД (1929 - 1999) Томов 
Завршио је Геодетску школу. Радио је у Либији око 30 година . Потом 
се настанио у Винчи код Београда где је саградио породичку кућу. Био 
је ожењен Десанком рођеном Милошевић. Њихова деца су Томо и 
Сашка. Умро је и сахрањен у Београду. 
 
15(8/1-4)АНКА (1941 - ) Вучкова 
Удата је за Живак Милета. Њихова деца су Мишо и Дејан. Живи у 
Требињу. 
 

16(8/2-4)МИРОСЛАВ-МИРО (1942 - ) Вучков 
Радио је 40 година у Индустрији алата Требиње, 
био је главни пословођа одржавања. Први 
индивидуални произвођач брескве у Требињу. 
Ожењен је Зором рођеном Вучетић. Њихова деца 
су Слободанка (1972) и Слободан (1973). Живи у 
Бихову. 
 
 

17(8/3-4)СЛОБОДАН (1945 - 1947) Вучков 
Упокојио се као двогодишњи дечак. 
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18(8/4-4)МИРОСЛАВА (1948 - ) Вучкова 
Завршила је Природно математички факултет у Сарајеву. Ради као 
професор у Центру средњих школа у Требињу. Удата је за Љуба 
Милошевића. Њихова деца су синови Предраг и Мићо. Живи у 
Требињу. 
 
19(9/1-4)РАДМИЛО (? - ) Ристов 
Дипломирани хемичар. Био је технички директор фабрике коже 
„Партизан“ из Крагујевца. Судија поротник. Ожењен. Живи и ради у 
Крагујевцу. 
 
20(9/2-4)ГОРДАНА (? - ) Ристова 
Завршила је Правни факултет у Сарајеву . Удата. Живи и ради у 
Крагујевцу. 
 

21(13/1-4)СЛОБОДАН (1957 - ) Симов 
Завршио је Грађевински факултет у Сарајеву. Неожењен. Живи и ради 
у Канади. 
 
22(14/1-4)ТОМО (? - ) Милорадов 
Ожењен. Има троје дјеце. Живи и ради у Београду. 
 
23(14/2-4)САШКА (? - ) Милорадова 
Умрла је и сахрањена у Београду. 
 
24(16/1-5)СЛОБОДАНКА (1972 - ) Мирославова 
Удата за Драгана Кораћа. Има четри сина. Живи и ради у Требињу. 
 

25(16/2-5)СЛОБОДАН (1973 - ) Мирославов 
Завршио је средњу школу. Ожењен је Љубом рођеном 
Пухало. Њихова деца су Ивана (1999) и Мирослав-Мики 
(2002). Живи и ради у Требињу. 
 
 

 

 

 

26(25/1-6)ИВАНА (1999 - ) Слободанова 
Ученица. Живи у Требињу. 
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27(25/2-6)МИРОСЛАВ-МИКИ (2001 - ) Слободанов 
Ученик. Живи у Требињу. 
 
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 Паријез из Мојдежа. 
ПЕРО Био је ожењен Соком рођеном Поробић. Њихов син је Јово. 
СТАНКО  
Био је ожењен Станом рођеном Спаић. Њихова ћерка је Марија. 
МАРИЈА (1785-2.12.1874) Станкова 
ВУКО Био је ожењен Маријом рођеном Шумарева. Њихова ћерка је 
Софија-Соке (1832). 
СОФИЈА-СОКЕ (1832-7.1.1873) Вукова  
Била је удата за Вука (22.7.1815-1.1.1901) Јововог Миловића из 
Мојдежа. Њихова деца су Марија (1840), Лазар (1843), Крстина (1845), 
Никола (1847), Марко (1859), Ђуро-Петар8 (16.11.1860), Стане (1865-
17.8.1867) и Васе (21.1.1866). 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
8 Земљорадник. Био је ожењен Маром (30.3.1862) рођеном Поробић из Мојдежа, ћерком 
Јована и Милице рођене Познановић. Њихово венчање је обављено 17.2.1895. године.  
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