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Сјеннма
Богдана Новичина Бојовића

Човјека у којем су бпле скупљене 
све врнједностн предака, 
Човјека,чнјн je дух непресушно 
врело надахнућа братсву Бојовнћа
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ПРЕДГОВОР

Траднција, као усмено преношење, кроз прн- 
чу и народну пјесму, не само нсторнсјких догађаја, 
обнчаја и вјеровања, већ и правнла жнвота и пона- 
шања, дубоко je уграђена у биће дннарскнх Срба. 
Цвнјић je тврдно да су Црногорцн внше од осталнх 
дннарскнх Срба, оданн прецнма и да претке потом- 
ци ннгдје тако не воле, не поштују и не мнсле о њи- 
ма као у Црној Гори. Потомпн их памте, знају њи- 
хову постојбнну, узроке и прнлнке њихових сеоба, 
њихове подвнге и страдања. Вијековнма његована 
нацнонална мнсао и морал, кроз наслеђе учвршће- 
не као иистикти, усмјеравалн су понашање и појед- 
нца и народа и билн темељ на којем су се узднзале 
вриједностн моралне и духовне врсте. Његоване 
спецнфнчностн, оплемењене најбољнм резултатн- 
ма доступннх страннх култура и кретања у вре- 
мену, биле су народнн ндеал и неотуђнвн саставнн 
дио цивилизацијских кретања на шнрем простору. 
Te вриједностн су нзграднле ндеал чојства и јуна- 
штва, који je постао сииоиим нмена једног снрома- 
iiiTTor, алн поноснтог народа, познатог ван просто- 
ра његовог жнвљења.

Нажалост, вншедеценијско револуцнонарс- 
тво, у својој битн дубоко анацнонално и антнтра- 
днцнонално, немнлосрдно je кидало везу времена и 
уннштавало сјећање на прошлост и претке. Ду- 
ховио и морално пустошење, учииили су да се и 
нација, и траднција, и племе, и братсво, и брат да- 
нас вреднују негатнвннм предзнаком.

Растурене, погубљене и отуђене, у сталннм
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сеобама, у условима живота које иамеће вријеме, 
садашње геиерације забрињавајућом брзииом губе 
и оио мало сјећања што je преостало о породичиим 
и иациопалиим корјеиима.

У времеиу када преиошење усмеиог преда- 
ња са кољеиа иа кољеио иестаје, када политика 
питтте историју, када ”бијеле и црпе рупе”оптере- 
ћују савремеиу историографију, сваки траг сачу- 
ваи у иародиом сјећању и предању, може се отргну- 
ти од заборава и злоупотребе само писаиом ријечи.

Moj стриц, почивши Драгутии Стаиишии 
Бојовић, растао у времеиу када je у иашој средиии 
усмеио предање било скоро једиии, али и иепре- 
сушии извор сазиања и памћења, узријевао до вр- 
хуиског иителектуалца у времеиу између два свјет- 
ска рата и издржао голготу револуциоиарие там- 
иипе послије Другог свјетског рата, биљежио je и 
записао родослов братства чији je издаиак. Имао je 
срећу да геиерацијски иаслиједи усмеиа казивања 
свог блиског рођака, Богдаиа Иовичипа Бојовића, 
предсједиика Окружиог суда, врсиог иителектуал- 
ца и ерудите који je био саучесиик и живи свједок 
буриих историсјких догађаја са краја 19. и почетка 
20. вијека и који je био ваиредии позиавалац исто- 
рије и прошлости српског иарода, a иадасве племе- 
иа Шараиаца и братства Бојовића.

Рукопис Родослова Драгутииа С. Бојовића 
иа око 100 страиа, скромаи no иамјери, a изузетио 
вриједаи no бројиим чињеиицама које je спасао од 
иеумитиог заборава, обухватио je кретање братст- 
ва од постаика до 1979. годиие. Заиста je импреси- 
ваи списак братствеиика који су му тада помогли у



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 +++ g lavn i.qxd 7 /5 /2007 ! AM  Page 11

Бојовићи - Шаранци Родослов

прнкупљању Родослова. Њихова нмена, уз дужно 
поштовање, биће касније наведена. Сматрајући 
својом моралном обавезом н дугом према човјеку 
којн je усмјеравао мој животии пут, дубоко свјес- 
тан значаја рукопнса и података у њему, у страху да 
му пријетн потпунн заборав, одлучно сам се на од- 
говоран подухват, нако та тематнка није предмет 
моје професноналне и научне орјентације.

Радн обухватннје и цјеловнтнје разраде Ро- 
дослова, нзвршно сам накнадну провјеру података 
нз рукопнса до 1979. годнне. Корекције су нзвр- 
тттнлн братсвеннцн који прнпадају одговарајућем 
огранку братства Бојовић и закојесам  сматаро да 
могу то успјешно учииити. Нејаснн и непотпунн 
подацн су, према могућностнма, допуњенн, a Родо- 
слов сам прошнрно на генерације које тада нијесу 
биле рођене и које прнпадају 7.,8. и 9. кољену родо 
начелннка братства Бојовић. Имена братственнка 
који су мн на томе помоглн, дата су у прнлогу уз 
пуну им захвалност. Радн што боље прегледностн, 
урађене су шеме Родослова сваког огранка брат- 
ства и оне су дате на крају текстуалног дијела огра- 
нка братства на које се односе.

Прнкупљање фото-документације, анегдота 
о поједнннм братственнцнма и племеннцнма, крат- 
ких догодовштнна које ослнкавају племе Шара- 
наца и братство Бојовића, мада je мукотрпно и не- 
захвално, бнло je неопходно. Не само радн давања 
жнвота сувопарннм бнографскнм подацнма, већ и 
радн што реалнијег прнказнвања и стнцања што 
вјерннје слнке, како о поједнцнма тако и о цијелом 
братству Бојовић нз Шаранаца, које je данас нај-
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бројније братсво у Дурмнторском крају.
Остављајућн братственнцнма, поготово мла 

днма, да самн допосе суд о овом братственнчком 
дјелу, нека ми буде дозвољена нескромност да ка- 
жем да ће нматн шта да сазнају, запамте и чиме да 
се поносе. Кроз сеобе, послије четнрн растура, од 
како je родоначелннк племена и братства Мијаило 
Шарац Властелнновнћ кренуо нз Плане у Херце- 
говннн, преко Његош планнне, Бјелопавлића, Мо- 
раче и Горњег Колашнна, све до садашње посто- 
јбине у Шаранцнма, нздвојнло се и узрело братст- 
во Бојовића, no много чему, ндентнчно са бројннм 
узорннм братствнма која су иикла нз нстог племе- 
на, алн и братство које нма своју пуну аутентнчно- 
ст и препознатљнвост. Вриједностн Братства и 
Племена стнцане су, не само кроз кућна, професн- 
онална, културна и научна достнгнућа мање и внттте 
познатнх поједннаца, већ, првенствено, кроз ви- 
јековнма крнсталнсану траднцију и етнчке норме 
„обичннх људи“, који чнне темељ братства. Te врн- 
једностн, уграђене у братство и племе, усмјеравају 
генерације које стасавају !

Подгорнца, Проф. др Божндар М. Бојовић
Ha Преображење
Господње,
2006.годнне
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ПЛЕМЕ ШАРАНЦИ 
И

ВРАТСТВО ВОЈОВИЋА
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ПЛЕМЕ ШАРАНЦИ И ВРАТСТВО 
ВОЈОВИЋА

ИЗВОРИ
И ДИЛЕМЕ О ИАСТАИКУ ПЛЕМЕИА 
ШАРАИЦИ И БРАТСТВА БОЈОВИЋА

Оно што се данас зна о Шаранцима, угла- 
вном се заснива на усменим предањима најстари- 
јих људи из тог племена, који су своје знање о пле- 
мену и његовој прошлости преносили с кољена на 
кољено до натттих дана.

Први пут се у писаним документима Шаран- 
ци помињу у пјесмама о смрти Смаил are Ченгића, 
од којих je двије најљепше варијанте Вук Караџић 
објавио у својој четвртој књизи Српских народних 
пјесама. Међутим, како каже Љубомир Зуковић: 
„Крила гусларских десетераца њиховом имену 
почела су се заметати тек негдје средином прош- 
лог вијека (19.вијека, пр.БМБ), a први пут je истин- 
скиполетјело захваљујућипјесми из Јуначког спо- 
меника војводе Мирка Петровића Његоша. Пјесма 
je у цјелости посвећена неочекиваној шаранској 
побједи над Турцима...У тој се пјесми Шаранци на- 
зивају „ гнијездо јуначко“ и „крваво турско разбо- 
јиште“, a завршни стихови гласе:

Сад се куну Турци на минару 
da већ неће прелазити Тару, 
a Шаранци погледују Росну, 
када ћемо прегазити Босну. “
Први писани подаци од неког Шаранца о
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племеиу Шараицима били су иаписаии од комите 
Млађеиа Џаковића и то у стиху, дестерцем. Оии су, 
опет, иајвише засиоваии иа предањима. Доста од- 
ступају и од догађаја и од чињеиица које су имале 
живе свједоке. Ово стога што je иародио предање 
имало моралио-дидактичку фуикцију.

Вукомаи Џаковић каже да се у овој пјесми 
„огледиула јуиачка прошлост иајзатуреиијег и 
историји иајмање позиатог херцеговачко-цриого- 
рског племеиа“. У овој пјесми се историја племеиа 
показивала љепшом и богатијом догађајима, ради 
подстицања, изазивања дивљења и хвале. Није иам 
позиато да ли je та поема Млађеиа Џаковића била 
штампаиа и прије иего je објавио Вукомаи Џа- 
ковић у Београду 1968. годиие, или се преиосила с 
кољеиа иа кољеио,тако што су je поједиии људи из 
племеиа зиали иапамет. У иашој кући, у Потпећу, 
иеријетко се могла чути, a казивали су je Шараици 
који су врло често код иас иавраћали све док иије 
изграђеи колски пут Пљевља-Шавиик. Уз овај Ро- 
дослов приложили смо поему Млађеиа Џаковића, 
како би je сачували од заборава и како би млађи 
читаоци могли да се упозиају са једиим ријетким, 
извориим, писаиим докумеитом племеиа Шараиа- 
Ца.

Уопштеио, о племеиу Шараицима писали су: 
Аидрија Лубурић, Светозар Томић, др Љубомир 
Дурковић- Јактттић, др Ђоко Пејовић, Петар Шоба- 
јић, Славко Мијушковић,Љубомир Зуковић, Јоваи 
Р.Бојовић, Вук Шибалић и Стојаи Караџић, Рајко 
Раосављевић и други. Годиие 2006. Блажо Киеже- 
вић je издао врло докумеитоваиу књигу-студију
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” Bластелнновнћи’. У њој je нзнно ннз новнх и 
мање познатнх података о шаранском племену.

Ипак, не само првн пнсанн документн, већ и 
незаобнлазнн нзворнн подацн о племену Шаранцн- 
ма потнчу од мајора бивше црногорске војске Вула 
Кнежевића. Ои их je ставно у рукопнсу, a његов 
сии, генерал Никица Кнежевић, објавно под насло- 
вом „Племе Шаранцн” .Ову вриједну књнгу Ники- 
ца je штампао о свом трошку 1956. годнне, код гра- 
фичког предузећа „Вук Караџић” у Параћину. 
Сретен Вукосављевић, академнк САНУ, оцијенно 
je, у предговору овој књизи, да прнчање Вула Кне- 
жевића садржн нзвјесне нсторијске нетачностн, 
али само у оном обиму у коме би морало садржа- 
ватн нетачностн и свако друго дјело писано без 
довољно писаннх нзвора и података.

Према Вуловом казнвању и навођењу пода- 
така и чнњеннца у књизи, „Племе Шаранци“, он je 
(и нека друга братства у Шаранцнма) директнн 
потомак Властелнновића. Вуле je рођен 1867. го . 
днне у Шаранцнма. Завршно je офицнрску школу 
1886. годнне на Цетнњу, био je племенски апетан, 
команддант Шаранско-језерског батаљона у Пр- 
вом балканском рату н командант Дурмнторске 
бригаде у Првом свјетском рату. Значн, био je, за 
оно вријеме, пнсмен и образован човјек. Књигу 
„Племе Шаранци” , Вуле je писао и допуњавао од 
1895 до 1902. годнне, када je дуже времена боравно 
међу својнм рођацнма и племеннцнма у Шаранцн- 
ма као племенскн капетан. Ои каже да je до сазна- 
ња о старијим временнма дошао нз прнповиједања 
својнх предака и војводе Јокснма Кнежевића, po-
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ђеног 1826. годнне, такође у Шаранцнма. Kao одра- 
стао, млад човјек, Вуле je чуо и запнсао казнвања 
која je Јоксим опет чуо од својих предака. Према 
томе, ово дјело мора да се узме као највјеродосто- 
јиији прнказ настанка, развијања и очувања овог 
племена у бурннм нсторијским догађајнма који су 
се збивалн на подручјнма куда се пл ме кретало, од 
настанка до његовог коначног насељавања на ли- 
јевој обалн ријеке Таре, у сусједству племена: Дро- 
бњака, Ускока, Пнве и Мораче.

Подацн до којнх je Вуле Кпежевић дошао, a 
који говоре о настанку шаранског племена и брат- 
ствнма која га констнтуншу, казују да су Шаранцн 
насталн од чланова домаћинства Мијаила Власте- 
лнновића ” Шарца” нз Плане код Гацка. Према Ву- 
ловом казнвању, Мијаило je живио у другој по- 
ловннн 15. н у 16. вијеку н дожнвно старост од 130 
годнна. Мијаило je своје знање о племену пренно 
на свог унука Мира, који je такође дуго живио, око 
120 годнна. Знање о настанку племена Шаранцн 
преузео je од Мира његов унук Марко, који je жн- 
вио око 105 годнна, a Марко je то сазнање даље 
пренно на потомство и тако с кољена на кољено, 
до дапашњих дана. Вуле, даље, у својој књизи сао- 
пштава како je он дошао до података о настанку 
племена Шаранцн и то оиих најстарнјнх који гов- 
оре о самој „клици нз које се развно органнзам пле- 
мена” . Нанме, када je окончан Херцеговачкн уста- 
нак, у коме je на странн устаннка вндног учешћа 
нмала Црна Гора, књаз Никола Петровић je поз- 
вао у госте внђеннје учесннке устанка нз Херце- 
говнне, a поред њих и друге племенске старјешн-
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ие из Црие Горе. Вуле je тада био иа Цетињу и, ка- 
же да je, слушао личио разговоре тих позваиих во- 
ђа и племеиских старјешииа. Између осталих, при- 
сутии су били, из Херцеговиие, Богдаи Зимоњић и 
гатачки муслимаиски првак, барјактар цриогорски 
Шобота Авдић, a из Бјелопавлића Ратттко Радов Ра- 
споповић. Ова презимеиа су иаведеиа зато што су 
Зимоњићи иастали од Мијаиловог сииа чије се име 
ие зиа a који се вратио у Плаиу испод плаииие Ње- 
гош. Шабота Авдић води поријекло од Мијајло- 
вог потурчеиог сииа Алексе, који je приликом пре- 
ласка у ислам добио име Авдо, a Распоповићи су 
иастали од Мијаилова сииа Саве, кад je овај, посли- 
је разура под Његош плаиииом, прешао у Бјело- 
павлиће. За вријеме боравка херцеговачких и дру- 
гих иаведеиих цриогорских главара иа Цетињу код 
књаза Николе, послије Херцеговачког устаика, 
причањима тих главара потврђеио je оио што се 
зиало из предања Мијаила Шарца, киеза Мира, 
киеза Марка и осталих старих Шараиаца.

Оио што су причали херецеговачки и црио- 
горски главари у гостима код књаза Николе, Вулу 
су причали Шараици које je ои позиавао за живота 
и то: војвода Јоксим Киежевић, Радуле Радов Кие- 
жевић, Јоваи Симићев, Шабаи Бећков, Јово Лучии 
Бојовић и Зуко од Алуге, док je догађаје послије 
1875. годиие зиао и сам Вуле.

Није објашњеиа, мада je иитересаитиа чиње- 
иица, зашто ииједаи потомак Мијаила Шарца Вла- 
стелииовића иије добио презиме Шарац, ии задр- 
жао раиије презиме Властелииовића. Могуће да се 
ради о сасвим једиоставиом разлогу: Мијаило Вла-
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стелииовић -Шарац je иапустио Плаиу и своје ве- 
лико богатство због освете, na je, уз промјеиу мјес- 
та, скривање презимеиа у иовим иасеобииама по- 
магало да се сакрије траг и завара турска потјера. 
Презиме Властелииовић се раио губи код оиих по- 
томака који су креиули са Мијаилом пут Његош 
плапиие и касиије, промјеиом ииза стаиишта, све 
до дапашњих Шараиаца, али се задржава код оиих 
Властелииовића који су пребјегли пут Приморја и 
гдје иијесу били изложеии туркој потјери и освети. 
Истакиути прваци овог ограика Властелииовића 
били су позиати у Млетачкој републици као орга- 
иизатори отпора, устаика и одбраие приморских 
градова од Турака. Према томе, презиме Власте- 
лииовић се раио губи, вјероватио са смрћу Мијаила 
Шарца и његових пет сииова који су дошли у Бје- 
лопавлиће. Нестало je презимеиа Властелииовић и 
у Плаии и у Гацку, a оиа иејач која je остала жива 
послије одласка Мијаила са његових шест сииова и 
послије турске одмазде иад Властелииовићима за 
погибију јаиичара, добила je презиме Бабић, јер су 
ту иејач одгајале бабе. Када би се зиала имеиа Ми- 
јаилових сииова, осим Јова који се ожеиио Ружи- 
цом, Алексе, који се потурчио, Саве који je остао 
да живи у Бјелопавлићима и од кога су иастали Ра- 
споповићи и оиог који се вратио испод плаииие 
Његош у Плаиу, од кога су иастали Зимоњићи, мо- 
можда би се могло доћи до података о презимеии- 
ма Мијаилових сииова послије иапуштања Плаие.

Из причања Вула Кпежевића произилази, да 
je Мијаило Шарац, родоиачелиих племеиа Шараи- 
ци, крајем 15. и почетком 16. вијека живио у Плаии
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код Гацка са бројиом породицом (од шест ожење- 
иих сииова) и да je био у зрелијим годииама када je 
иапустио Плаиу и пошао према плаииии Његош, a 
доцпије прешао у Бјелопавлиће гдје je и умро у ду- 
бокој старости. Ово иаводимо да би се могло вр- 
тттити поређење са тврдњама Аидрије Лубурића о 
родоиачелиику племеиа Шараици и времеиу њего- 
вог рођења, изиијетим у књизи „Дробњаци, племе 
у Херцеговиии” , штампаие у Београду 1930. го- 
диие.

Према Лубурићу, Шараици се сматрају 
ускоцима у племе Дробњак, из кога су се доцпије 
издвојили у посебио племе Шараици. У иаведеиој 
књизи, Лубурић тврди да je племе Шараици иаста- 
ло из племеиа Куча, од братства Милошевића и то, 
од сииа једие преживјеле удовице Милошевића, 
кад je скадарски везир 1556. или 1557. годиие „разу- 
рио Куче и све Милошевиће утро” .Ова, једиио 
пре- живјела удовица која je била у другом стању, 
no- слије дугог лутања дошла je у село Плаиу код 
Гацка и иајмила се код киеза Илије Шареица Кре- 
сојевића. Код њега je родила сииа Николу, a доц- 
иије, када je киез остао удовац, удала се за њега. 
Никола се родио 1557. годиие и остао je са мајком 
код киеза Илије Кресојевића-Шареица до иавр- 
шеие 18.годиие живота. Тада иеке турске харачли- 
је причиие зулум његовом очуху, кнезу Илији. Том 
приликом, Никола убије седам харачлија и побјег- 
ие у Морачу 1575. годиие. У Морачи се Никола ис- 
такао физичким радом у обиови маиастира Мора- 
че. Прича се да je једиом приликом доиио толико 
велики камеи за зид маиастира да су га калуђери
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благословили „да му буде све велико и чувеио” . 
Кад се заврши обиова маиастира Мораче, Никола 
оде у Плаиу код Колашииа и иастаии се код иеког 
киеза Радула Кпежевића. Киез je имао три сииа и 
кћер која се уда за Николу. Пошто Никола иије 
имао земље, кнез му да иешто ливада и стоке и ои 
се за сталио иастаии у Плаии. Из овог брака Ни- 
кола добије сииа Радича. Када je одрастао, Радич се 
истакао у буиама против Турака и постао киез, a 
касиије и војвода. Лубурић тврди да je Радич учест- 
твовао у свим покретима војводе Грдаиа и пећког 
патријарха Јоваиа. Радич je, према Лубурићу, мимо 
осталих киезова, управљао истовремеио са три 
племеиа: Плаиом, Колашииовићима и Никшићи- 
ма. Радич се ттомиње 1597. годиие у писму војводе 
Грдаиа које je писао патријарху Јоваиу и папи Кли- 
меиту VIII, затим у списку главара који су учество- 
вали иа сабору главара у Морачи 1603. годиие и, 
такође, 1609. годиие у списку приложиика маиас- 
тиру Морачи. Ha сабору српских главара у Кучима
1614. годиие, ттомиње се војвода Радич, a иа крају
1615. годиие, војвода Радич се помиње као ктитор 
(предлагач) иеког закоиа који je писаи у маиастиру 
Морачи. Према предању, Радич се касиије измирио 
са Турцима и пошао, иа вјеру, у Бијело Поље гдје 
су га Турци „изболи штилетима”(бајоиетима).

Позиато je, такође no предању, да je Радич 
имао сииа Николу који je био киез и одметиуо се од 
Турака. Учествовао je у Каидијском рату1645,- 
1649.годиие, a са својим Плањаиима je иападао Ри- 
саи, због чега je од Млечаиа добијао no четири ду- 
ката мјесечио. Имао je осам сииова који су боло-
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вали од краста (великих богиња) no лицу, због чега 
су их иазвали „Шараицима” , a доцпије и цио сјев- 
ерии дио Дробњака поред лијеве обале ријеке 
Таре, почев од Сињајевиие до Пирлитора.

„Предање, каже Лубурић,”од осам Нико- 
лииих сииова, no имеиу ттомиње само Шћеттатта” . 
Шћепап je имао сииове Мира и Николу и од ових 
Шћепапових сииова потиче иајвећи број Милоше- 
вића који су се били јако размиожили. Размиоже- 
ии Милошевићи, a уз то и доброг имовиог стања, 
били су осилили тако да су пркосили ие само Ту- 
рцима иего и Бају Пивљаиииу. Турци су једиог Ми- 
лошевића иазвали Безобраз, a другог Јарамаз (зло- 
чииац). Лубурић иаводи предање да je Бајо смакао 
Милошевића зваиог Јарамаз, a Алекса Безобраз je 
погииуо иа Криову, у борби са Бајовим хајдуцима. 
До боја je дошло пошто je Бајо био заплијеиио ша- 
раиске овце, a Шараици их потом повратили.

За Шараице je иастало тешко вријеме када 
су Турци изградили град Колашии 1648. годиие, a 
посебио када су га иаселили 1652.годиие. Изгра- 
дњом града Колашииа, Шараици су се иашли изме- 
ђу два утврђеиа и иасељеиа турска града: Колаттти- 
иа и Бијелог Поља, a до тада су били у Плаии, иа 
граиици турског подручја. И no Лубурићу, предање 
тврди да се доста Шараиаца одселило у Срем и 
Славоиију приликом сеобе Срба под Арсеиијем 
Чариојевићем 1690. годиие. Послије досељавања 
Турака у Колашии (1712. годиие), Шараици су по- 
чели да се из Плаие пресељавају у даиашњу посто- 
јбииу, Шараице, иа лијевој обали ријеке Таре, a по- 
следњи су иапустили Плаиу и преселили се у да-



R O D O S LO V  3 +++ g lavn i.qxd 7 /5 /2007 AM  Page 23

Бојовићи - Шаранци Родослов

пашње Шараице 1782. годиие. Осим иеких који су 
се опет вратили у Плаиу код Гацка. Лубурић сма- 
тра, иа осиову предања, да су Бојовићи иастали од 
братства Милошевић, одиосио да су оии потомци 
иеког од осам сииова Николе Милошевића зваиих 
„Шараици“ .

Kao што се види, постоје два писаиа предања 
и о иастаику племеиа Шараиаца и о иастаику брат- 
ства Бојовића. Једио предање je забиљежио и обра- 
дио мајор Вуле Киежевић, a друго Аидрија Лубу- 
рић. Оба предања имају извјесиих сличиости, али 
исто тако и зиатиих разлика. Te сличиости и раз- 
лике изиијећемо у иајбитиијим подацима да би сва- 
ки читалац могао цијепити које му je предање бли- 
же.

Оба предања тврде да je заједиички предак, 
одиосио родоиачелиик, допиијих припадиика пле- 
меиа Шараиаца живио у Плаии код Гацка крајем 
прве и почетком друге половиие 16.вијека и да je 
одатле побјегао од Турака. Оба предања тврде да 
су Шараици добили садашње племеиско име када 
су се доселили у село Плаиу код Колашииа. Оба 
предања тврде да су Шараици у свом развоју имали 
виттте киезова међу својим прецима. Оба предања 
тврде да je свим Шараицима заједиичка крсиа слава 
Ђурђевдаи. Оба предања тврде да je доста Шараиа- 
ца одселило за Срем и Славоиију за вријеме сеобе 
под Арсеиијем Чариојевићем 1690. годиие. Оба 
предања тврде да су Шараици долазили у сукоб са 
Бајом Пивљаиииом када je покушао да им плијеии 
стоку. Наводио, зато што су били у добрим одиоси- 
ма са Турцима, na да би их казиио. A, у ствари, Ша-
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раици иикада иијесу били под иепосредиом тур- 
ском власти, осим што су преко својих људи из пле- 
меиа слали иеки симболичии даиак тавиичком ве- 
зиру. Чим би Турци покушали да им иаметиу друге 
обавезе, Шараици су мијењали мјесто живљења. 
Оба предања тврде да су Шараици имали два пле- 
меиика које су Турци прозвали Јарамаз и Алекса 
Безобраз и да су та имеиа добили зато што су били 
бескомпромисии у обрачуиима са турским зулу- 
мћарима и иапасиицима.

Разлике у предањима Лубурића и Киежеви- 
ћа, миого више говоре о Шараицима и о иастајању 
братства Бојовића, иего иаведеие сличиости. Кие- 
жевић тврди да се родоиачелиик Шараиаца звао 
Мијаило Властелииовић. Прозваи je Шарац, због 
ожиљака no лицу од краста. Живио je у Плаии код 
Гацка, a спадао je међу иајугледиије феудалце Хер- 
цега Шћепапа крајем 15. вијека. Лубурић тврди, у 
обрађеиом предању, да се родоиачелиик Шараиа- 
ца звао Никола и да je потомак иеког Милошевића 
из Куча. Кпежевић тврди да су Мијајлови потомци 
дошли у Плаиу код Колашииа из Мартииића као 
бројие породице, na можда чак и братства, иегдје 
крајем 16.вијека, пошто су под плаиииом Његош и 
Мартииићима укупио провели виттте од сто годииа. 
Доласком у Плаиу, потомци Мијајилови су добили 
племеиски иазив „Шараици“ јер су их старосједио- 
ци тако иазвали говорећи: „Доселили су иеки Ша- 
раици!“. Ту се једаи од Мијајилових потомака оже- 
иио кћерком тамошњег киеза Груја и иаслиједио га 
у звању кнеза. По њему су добили презиме даиаш- 
њи Кпежевићи у Шараицима. Лубурић тврди да je
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Никола Милошевић, no њему, родоначелннк Ша - 
ранаца, дошао у Плану као неожењен 1575. годн- 
не и оженно се кћерком неког кнеза Радула Кне- 
жевића. Кпежевић тврдн да су Мијајловн потомци 
дали нме мјесту гдје су се доселнлн (код Колаттти- 
на) Плана, no Планн код Гацка, одакле су поти- 
цалн њихови прецн. Лубурић, пак, тврдн да je Пла- 
на нмала то нме када се Никола Милошевић досе- 
лио као неожењен 1575.годнне.

По Кнежевићу, Мијанловн потомци добилн 
су племенскн назнв ” Шаранци” кад су се доселилн 
у Плану, око 1570. годнне, a no тврдњн Лубурића, 
оии су добилн тај назнв тек no неком од осам сиио- 
ва кнеза Николе Милошевића, негдје послије Кан- 
дијског рата 1649. годнне, скоро осамдесет годнна 
доцније него што тврдн Кпежевић.

Kao што Кпежевић тврдн да се много Шара- 
наца одселило у Славонију и Срем прнлнком сеобе 
под Арсенијем Чарнојевићем 1690. годнне, тако и 
Лубурић тврдн да се много Милошевића преселило 
у Славонију и Срем. Међутнм, нелогнчна je тврдња 
Лубурићева предања да се 1690. годнне одселило 
” много Милошевића” , када je, у то вријеме, наста- 
ло тек четврто кољено Николе Милошевића који 
се доселио неожењен у Плану.

Писци Родослова немају дилеме no пнтању 
поријекла Шаранаца и братства Бојовића, без об- 
знра што се казнвања Вула Кпежевића и Лубу- 
рића разлнкују. Укратко, no Кнежевићу, Шаранцн 
воде поријекло од Мијаила Властелнновнћа- Ша- 
ранца, a Бојовићи, најбројннје шаранско братстс- 
во, од његовог потомка Антонија Рајичевнћа, који
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je сии Рајича, једиог од осам сииова војводе Радича. 
По Лубурићу, Бојовићи воде поријекло од Мило- 
ошевића, припадиика племеиа Куча. Предање које 
je обрадио Вуле Киежевић, a које се у иашем брат- 
ству преиоси с кољеиа иа кољеио, сматрамо вјеро- 
достоиијим. Због тога ћемо се у даљем излагању 
придржавати његових казивања, без обзира иа мо- 
гуће, али допуштеие иетачиости, које су последица 
иедостатка писаиих извора и података. Дужии смо 
појасиити и разлоге који су при допошењу таквог 
става, за иас, били одлучујући.

Академику Сретеиу Вукосављевићу, иеос- 
пориом иаучиом ауторитету, писцу предговора 
књиге Вула Киежевића, било je позиато да постоје 
два предања о поријеклу племеиа Шараиаца: оио 
које иаводи Лубурић, пишући о Дробњаку, и оио 
које изиоси Вуле Кпежевић. Вукосављевић je Кие- 
жевићево предање оцијеиио као вјеродостојио, иа- 
водећи, истииа, да оио садржи „и иеке-уосталом бе- 
зиачајие-историјске иетачиости” , али, при томе, да 
оио што je иаписао Вуле Кпежевић „спада у иајбо- 
ље од те врсте” .

Лубурићеви подаци о племеиу Шараици и о 
братству Бојовића иијесу потпуии, na чак ии вјеро- 
достојии. Ово je разумљиво када се зиа како je до 
њих долазио. Наиме, Лубурић je у својој књизи 
имао циљ да прикупи и објави податке о Дробња- 
цима, a ие о Шараицима. Подручје племеиа Дроб- 
њака иије ии даиас тачио одређеио и сталио je при- 
сутиа тежња да се граиица Дробњака прошири и иа 
Шараице, na чак, иеријетко се чује тврдња да Ша- 
раици припадају Дробњаку. Без обзира што су, и за
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вријеме Турака, Дробњаци и Шараици адмииистра- 
тивио приказиваии као једиа цјелииа, иема дилеме 
да се ради о два племеиа. Позиато je, да би се иека 
етиичка или иародиа група иазвала племеиом, мо- 
ра имати три својства: заједиичке претке, заједии- 
чку крсиу славу и заједиичку територију иа којој се 
развијају. Дробњаци и Шараици ие потичу од истог 
претка и иемају исту крсиу славу. A када je у пита- 
њу територија и ту иема дилеме. „Стариици” су 
Дробњак иаселили прије 16. вијека, „Новљаии” 
иешто касиије, али прва иасеља су им у „кориту 
Дробњака” . Приликом досељавања у Дробњак 
„Новљаии” су већ били племеиски оргаиизоваии са 
својим војводама и киезовима. Дуго времеиа Дро- 
бњаци су у „кориту Дробњака”имали довољио зе- 
мље за обарду, али како се стаиовииштво умиожа- 
вало, a број стоке брзо растао, постајало им je тије- 
сио, a према Језерима и Шараицима се иије могло 
јер су тај простор држали Кричи. Дробњаци су кре- 
иули у крвави обрачуи са Кричима. Ова борба се 
водила због простора, али и због тога што су Кри- 
чи иесловеиско племе које je било дијелом исла- 
мизираио. Taj сукоб се завршио протјеривањем 
Крича иа десиу обалу Таре. Потарје, које су до тада 
иасељавали Кричи остало je пусто. Позиато je да 
су Шараици приликом досељавања, иа простору 
Потарја, касиије прозваиом Шараици, затекли све- 
га двије породице: једиу Шушића, која je ту била са 
стоком иа испаши и једиу Роћеиа која je дошла са 
Чева и иастаиила се иа имању маиастира Светог 
архаиђела Михаила, у кањоиу Таре. Зиачи, ту иије 
било иасељеиих Дробњака, што je и разумљиво.
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Између Дробњака и Шаранаца налазе Језера, која 
су дуго времена могла задовољнтн све потребе 
Дробњака.

Из казаног се намеће закључак да je Лубу- 
рић податке о Шаранцнма чуо од Дробњака-дома- 
ћипа код којих je боравно. Од тих домаћина ои je 
могао чутн само легенде пуне нетачностн, без ије- 
дног доказа о ономе што je напнсао у књизи о Ша- 
ранцнма. Значн, његово писање о Шаранцнма и 
Бојовићима било je узгредна биљешка уз податке о 
Дробњацнма, a пошто je сматрао да су и Шаранцн 
дио дробњачког племена , без резерве и проучава- 
ња je прнхватно све што му je о Шаранцнма некн 
Дробњак рекао. Да није тако, једном Лубурићу не 
би могло да промакне да се у том прнчању не по- 
мнње ии сродност Шаранаца, односно заједннчко 
поријекло, са прецнма и потомцнма Шоботе Абдн- 
ћа од Гацка, или Знмоњићнма, a то je неоспорна 
чнњеннца која се и данас може провјернтн. Или да 
се не наводн ннкакво кретање, сељење и растурн 
племена Шаранаца, прије досељавања на данашњу 
постојбину. A k o  би се прнхватнло Лубурићево пре- 
дање, морало би се доказатн, када ои то не наводн, 
којим су правцем дошлн Шаранцн (a којим Дро- 
бњаци) у данашњу постојбину, и који су то дио дро- 
бњачког племена заузелн Шаранцн. Лубурић, та- 
кође, није ии навео ии тврдно када су и како Шара- 
нпн добилн то нме и када су се одвојилн од Дро- 
бњака, ако су били једно племе и сличио.

Међутнм, без обзнра што се радн о два пле- 
мена (уз Језерце о три) Шаранцн, Језерцн и Дроб- 
њацн су жнвјелн у слозн, одржавајући блнске везе
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и прнјатељства. To je и разумљнво када се зна да су 
нмалн једног заједннчког непрнјатеља-Турке и је- 
дан заједннчкн цнљ-Слободу!.

Мислимо да je полемнчко нсцрпно навође- 
ње чнњеннца које говоре о настанку племена Ша- 
ранцн, најбољн пачнн да се отклоне постојеће дн- 
леме око његовог настанка, алн и да се поткрнјепн 
казнвање Вула Кпежевића о настанку братства Бо- 
јовића у Шаранцнма и наводн у Родослову братст- 
ва Бојовића.

ПОРИЈЕКЛО ПЛЕМЕИА ШАРАИЦИ 
И ВРАТСТВА ВОЈОВИЋА

Братство Бојовића прнпада племену Шаран-
ци и настало je послије досељавања овог племена у 
данашњу постојбнну. Шаранцн су онвнченн (огра- 
ђени): лијевом обалом ријеке Таре, Језернма, Дро- 
бњацнма, дијелом планнне Сињајевнне и Морач- 
ом. Да би се прнказао настанак братства Бојовн- 
ћа, мора се претходно прнказатн настанак племе- 
на Шаранцн, његов развој, кретање и коначно на- 
сељавање у данашњу постојбнну. Шаранцн су једно 
од најмлађнх, ако не и најмлађе племе на данаш- 
њој тернторији Херцеговнне и Црне Горе, гдје се 
још увијек одржава племенска траднција и зна 
поријекло и развој сваког племена.

Племе Шаранцн потнче од херцеговачког 
братства Властелнновнћа које je крајем 15. и поче- 
тком 16. вијека насељавало село Плану, нзмеђу Би- 
леће и Гацка. Дио тог братства био je насељен и
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код Гацка, у селу Заођу.
Кад су Турцн коначно освојили Херецего- 

внну и када je Херцег Стјепан побјегао нспред њих, 
прво у Херцег Нови, a затнм у Дубровннк, крајем 
15. вијека (1482.годнне), непосреднн предак, однос- 
ио родоначелннк племена Шаранцн, становао je у 
селу Планн и звао се Мијајло Властелнновић. Ми- 
јајло je нмао наднмак Шарац, зато што му je лнце 
било ншарано (или како народ каже „нзморено 
крастама“) послије прележаннх велнкнх богиња. 
Мијајло Шарац био je један од најугледннјнх велн- 
каша, односно феудалаца тог краја, a нстовремено 
je био и један од најблнжнх сарадннка Херцега Ст- 
јепана. Но, нако je био један од најближнх сара- 
дннка Херцега Стјепана, није хтио да напустн своју 
постојбнну и да пође са њим у Херцег Нови, однос- 
ио Дубровннк, када су Турцн коначно покорнлн 
Херцеговнну.

Мијајло je, поред велнког посједа у Планн 
који je обрађнвао са својом бројном породнцом, 
нмао посједе у Гацку и у селу Заођу, које je најче- 
тттће давао у „аренду“. Мнјајлову породнцу сачнња- 
вале су уже породнце његовнх шест ожењеннх си- 
нова, као и најмлађн неожењенн сии Јован. Имена 
свих шест сннова нијесу позната, осим једног, коме 
je било нме Сава, и другог коме je нме било Алек- 
са, a који се доцпије потурчно.

Чим су Турцн, почетком 16. вијека, коначно 
овладалн Херцеговнном, установнлн су своју суд- 
ску, војну и адмнннстратнвну власт. Херцеговнна je 
адмнннстратнвно поднјељена на внлајете, што je 
тернторијално одговарало срезовнма. По тој терн-
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торијалној подјели, Требиње, Гацко и село Плана- 
Заође припали су Мостарском вилајету. У њему je 
било и сједиште једне јањичарске јединице која je 
вршила војну и извршну власт на том подручју. У 
вријеме када je Мијајло Шарац живио у Плани, 
овом јањичарском јединицом командовао je неки 
Ибрахим-бег. Иије познато да ли je поријеклом 
био Турчин, или потурчењак из неких новосвоје- 
них крајева.

Плана v Херцеговини: ираиосшојбина Шаранаца

Одмах, no успостављању своје власти, Ту- 
рци су почели и у Херцеговини, као и у другим по- 
кореним областима, почели да примјењују над ср- 
пским народом методе репресије: прикупљањ ору- 
ужја, насилно превођење у ислам, одвођење у роп- 
ство младих мушкараца и жена. Њихове привре- 
дне репресивне мјере биле су: пљачка људске и 
сточне хране и одузимање друге покретне имови- 
не, разумије се, од оних Срба код којих су та добра 
могли наћи. О спровођењу таквих мјера на тери-
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торији Мостарског вилајета, иепосредио се старао 
Ибрахим-бег, заповједиик јањичарске једииице у 
Мостару. У том циљу je чешће са својим јањича- 
рима обилазио Требиње, Гацко, Плаиу и Заође, 
као и друга околиа мјеста Вилајета.

Мијајло Шарац je убрзо био запажеи од ст- 
раие Ибрахим-бега и његових јањичара, због угле- 
да који je имао код Херцега Стјепаиа, поштовања 
које je уживао у свом братству, имовиог стања и 
бројие породице. Обилазећи Вилајет, Ибрахим-бег 
je често иавраћао у Плаиу и распитивао се о Мијај- 
лу, његовом имовиом стању, породици, посебио се 
иитересујући да ли Мијајло и сииови му имају скри- 
веиог оружја. Приликом сваког обиласка Плаие, 
јањичари су одузимали од Мијајла људску и сточиу 
храиу, разумије се, без давања било какве иакнаде. 
Због таквог поиашања Ибрахим-бега, Мијајло и 
његови сииови су били огорчеии и увијек иа опре- 
зу, као и њихови остали рођаци из братства. Над 
њиховим главама увијек je лебдјела опасиост да их 
јањичари ие похватају и поведу у ропство.

Приликом једиог уобичајеиог обиласка Ви- 
лајета, Ибрахим-бег сазиа да je Мијајло Шарац ис- 
просио за свог иајмлађег сииа Јоваиа чувеиу љепо- 
тицу Ружицу, кћер угледиог Србииа из Требиња 
Гојка Драшковића. Сазиавши за то, Ибрахим-бег 
je дао до зиања и Мијајлу и Гојку Драшковићу да се 
Ружица ие смије удати за Мијајлова сииа Јоваиа, 
јер ће ои (Ибрахим-бег) да je узме за жеиу, само да 
прођу три годиие, колико je ваљда требало да му 
потраје служба у Мостару. Ta забраиа тешко je по- 
годила двије угледие српске породице и два углед-
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иа братства, што je само појачало иоиако велику 
мржњу према Турцима и јањичарима. Мијајло и 
Гојко одлуче да ие слушају поруке Ибрахим бега и 
да остваре уговореио пријатељство.

Отимање Ружице 
и иогибија Ибрахим-бега

Непослушиост Мијајла Шарца и Гојка Дра- 
шковића, Ибрахим-бег иије могао заборавити. По- 
чео je да смитттља иачии како да се домогие Ружи- 
це ( иако je удата) и иа тај иачии да се освети иепо- 
слушиим каурима. Ои je и даље обилазио Треби- 
ње, Гацко, Плаиу и Заође, a иарочито се често по- 
јављивао у Плаии и Заођу. У Плаии би се дуже за- 
државао, јер je млада Ружица ту живјела у Мијај- 
ловој задрузи.

Једиог јутра, прије сваиућа, Ибрахим -бег се 
иашао код буиара из кога се породица Мијајла Ша- 
рца сиабдијевала водом. Чим je сваиуло, иа буиар je 
дошла Мијајлова сиаха Ружица, јер je, no оидаш- 
њим обичајима, као млада морала раио да доиесе 
воде свекру, дјеверима и мужу. Не слутећи иикакву 
опсаиост, Ружица je рекла Ибрахим-бегу ко je и чи- 
ја je, те ои искористи прилику и силом je поведе. 
Узалудие су биле њеие молбе и преклињања, као и 
заклињање да се иеће удати за другу вјеру. Када je 
видјела да молбе ие помажу, док су je подизали иа 
коња, оиа искористи прилику и поче дозивати му- 
жа, дјевере и свекра да je спасу. Чим су чули пози- 
вање у помоћ, Мијајло, сииови му, и иеколико иај- 
ближих рођака, креиу у потјеру за Ибрахим бе-
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гом и јањичарима. Неки појашу коње, a други, који 
су зиали пријеке путеве, пођу пјешке у потјеру. У 
једиом клаицу, згодиом за засједу, пресретиу Иб- 
рахим-бега и јањичаре, a Мијајло и други иа коњи- 
ма ударе им са леђа. Ибрахим-баг и десетак јањи- 
чара , у том боју главом плате зулум. Два Мијајло- 
ва братствеиика погииу, a четири сииа му задобију 
лакше раие, али успију да врате сиаху Ружицу.

Послије овог сукоба са јањичарима и поги- 
бије Ибрахим-бега, Мијајло Шарац и Гојко Драш- 
ковић су зиали да Турци пораз и погибију иеће за- 
боравити и да ће предузети тешку одмазду. Мија- 
јло и Гојко су упозорили своје породице и братст- 
веиике иа опасиост која их очекује од Турака и 
предложили им да иапусте Плаиу , Заође и друга 
мјеста гдје су живјели.

Гојко Драшковић je без оклијевања иапус- 
тио родио Требиње и одселио се у Дубровиик гдје 
му се губи даљи траг као и његовом потомству. Ои 
иије имао мушког порода.

Напуштање Плане 
и насељавање под планину Његош

Мијајлови братствеиици иијесу могли да се 
одлуче иа тако ризичаи поступак иапуштања своје 
постојбиие и одлазак у велику иеизвјесиост, која 
им се иије чииила лактттом од одмазде коју су оче- 
кивали од Турака. Не само да рођаци Мијајлови, 
како оии из Плаие тако и оии из Заођа, иијесу 
хтјели иапустити постојбииу, иего то иије хтио ура- 
дити ии његов иајстарији сии Алекса. Сви су се оии
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иадали да ће се пред Турцима лакше оправдати да 
иијесу криви за Ибрахим-бегову погибију и погиби- 
ју јањичара када Мијајло, као главии кривац, са си- 
иовима и њиховим породицама иапусти Плаиу. 
Алекса и остали братствеиици су то чак и рекли 
Мијајлу прије иего je креиуо иа далеки пут без изв- 
јесиог краја.

Ни Мијајлу, као ии његовом сииу Алекси, 
иије било лако иапустити сва добра иа којима je, 
као и његови преци, уживао годииама. Али доша- 
вттти пред дилему: шта би се десило њему и његовој 
породици послије предаје Турцима иа милост и 
иемилост, ои се одлучио за бјекство. Оио je, и по- 
ред свих иедаћа, обећавало бар Слободу. Тако je 
Мијајло Властелииовић, зваии Шарац са својих ше- 
ст сииова и ближим сродиицима иапустио Плаиу. 
Тужиа поворка Властелииовића, са иешто иајиуж- 
иије покретие имовиие и крдима стоке, креиула je 
према југозападу, да се иасели у забити испод пла- 
ииие Његош.

Болаи je био растаиак са родиим огњиштем, 
богатим посједима и удобпим животом. Језив je 
био полазак у иеизвјесиост која иитттта друго ие 
обећава осим привремеиог спаса. Тужио je иапу- 
штање родие груде и када се врши no соспствеиој 
вољи и када има изгледа да се може опет вратити, 
a камоли када се то чиии због смртие опасиости од 
иемилосрдиог иепријатеља. Ha потоњој узвишици, 
одакле се могло видјети село Плаиа, застаде стари 
Мијајло Шарац и окреиу се да још, можда послед- 
њи пут, како je и било, погледа своје родио село и 
иапуштеие ливаде. Очи му се замаглише од суза, a
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из косматих, широких, херцеговачких груди оте му 
се дубоки уздах. Овакав разур и болии растаиак 
доживјеће стари Мијајло још једаипут, a његови 
потомци још три пута, бјежећи, no традицији пре- 
дака, од турског иасиља и тражећи Слободу иа коју 
су иавикли и у којој су живјели.

Да би прикрио тугу, бол, na и сузе пред сво- 
јих шест до зуба иаоружаиих сииова (опдашњим 
оружјем, од којих су четворица иосили још свјеже 
раие задобијеие у обрачуиу са Ибрахим-бегом и 
његовим јањичарима), Мијајло ободе мамузом свог 
високог дората и прође иа чело колоие која се кре- 
тала кривудавим плаиииским стазама. Потресали 
су га плач и питања дјеце, повици иа стоку коју су 
гоиили. Ha коњима се сада иалазила сва материјал- 
иа имовииа , у то вријеме једие од иајбогатихијих, 
властелииских породица Херцеговиие. Нико у изб- 
јегличкој колоии иије имао сиаге да започие иеки 
разговор, мада би ои могао да буде мелем иа тешку 
тугу и бол који су иосили. Ни шест Мијајлових 
сииова иије проговарало, већ су се прећутио смје- 
њивали иа челу колоие, у извидиици и провјери пу- 
та, док су други остајали иа зачељу колоие како би 
провјерили да ко иије заостао, или да се ие појави 
турска потјера. Ова кратка лирска слика у којој je 
описаио како иаш родоиачелиик иапушта своје 
огњиште, иамеће се као израз обавезе и поштова- 
ња потомака према свом далеком и великом пре- 
тку.

Ни Мијајло ии његови сииови иијесу сасвим 
вјеровали да je ово њихов коиачии одлазак из Пла- 
ие и да се више иикада у њу иеће вратити. Рачуиали
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су да je, ипак,овај одлазак привремен. Такође, на- 
дали су се да ће преко сина, односно брата Алексе, 
који je остао у Плани, моћи постепено да преузи- 
мају покретну имовину и стоку која je преостала у 
завичају.

Планина Његош: насеобина иослије ирвог расшура

Када су стигли под планину Његош, Власте- 
линовићи су населили слободно земљиште, отпри- 
лике, тамо гдје се сада налази село Рудиште.

У ближој околини овог мјеста није било Ту- 
рака, што je обећавало мир и породични напредак. 
Земљиште које je запосјела Мијајлова задруга није 
било ни близу имању у Плани. Рудиште je било ка- 
менито и безводно. Земља није била плодна и поде- 
сна за обраду, мада се могла држати стока. Мија- 
јлова бројна задруга, као уосталом и све српске 
протјеране породице, сточарством су обезбјеђива- 
ли себи храну.

------ з о --------
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Освета Турака над братством 
Властелиновића

Није се дуго чекало иа освету Турака због 
погибије Ибрахим-бега и његових јањичара. Осве- 
та je била иемилосрдиија иего су Властелииовићи и 
слутили. Мијајлов иајстарији сии Алекса и сви 
Властелииовићи мушкарци и млађе жеие, који су 
сачекали Турке у Плаии, Гацку и Заођу, били су 
ухапшеии, куће им спаљеие, стока и друга покрет- 
иа имовииа заплијењеии, a иепокретиа имовииа je 
проглашеиа царском. Сви мушкарци су побијеии, 
осим Алексе који je одведеи у Травиик код трав- 
иичког везира. Травиички везир се иадао да ће пре- 
ко Алексе успјети да се домогие Мијајла и осталих 
његових сииова, na га иије убио како je поступље- 
ио са осталим мушкарцима Властелииовића. Пос- 
лије дугог задржавања у затвору, гдје je мучеи, ве- 
зир му предложи да се потурчи, уз обећање да ће 
му вратити све очеве посједе које je имао у Плаии. 
Поред тога, предложи му да позове одбјеглог оца и 
браћу да се врате иа своје посједе у Плаии, Гацку и 
Заођу, без бојазии да ће против њега бити вођеиа 
истрага због погибије Ибрахим-бега и осталих ја- 
њичара. Видећи да ће бити погубљеи, што je заиста 
и урађеио са двојицом му братствеиика који иијесу 
хтјели да приме ислам, Алекса прихвати везиров 
предлог и пређе у ислам. Добио je име Авдо, a ње- 
гови касиији потомци прозвали су се Авдићи. Од 
Авдових потомака, у другој половиии 19. вијека, 
позиат je био Шобота Авдић. Шобота je вишепута 
показао да иије заборавио своје српско поријекло.
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Био je велики јуиак и човјек и виттте je сарађивао са 
Србима иего са Турцима. Нарочито се истакао у 
Херцеговачком устаику, борећи се иа страии уста- 
иика, a против Турака. Због тих заслуга, указом 
књаза Николе, постао je барјактар црпогорске вој- 
ске, a касиије и високи официр.

Чим je примио ислам, Алекса се, сада као 
Авдо, вратио у Плаиу иа своје посједе, a дјелимич- 
ио и иа посједе свога оца и браће. Био je ријешеи да 
испуии обећање дато травиичком везиру и иадао се 
да ће успјети да иаговори оца и браћу, дајући им 
„тврду вјеру“ да могу да се врате у Плаиу иа своје 
посједе, без бојазии и посљедица због оиога што су 
учииили. Мијајло иије вјеровао травиичком вези- 
ру, ии „тврдој вјери“ свог потурчеиог сииа. Није 
прихватио позив да се врати у Плаиу иа своје има- 
ње, иако je био већ увидио да због иеповољиих ус- 
лова, даље ие може остати под плаиипом Његош и 
да се мора селити са сњеговитог и безводиог зем- 
љишта.

Међутим, једаи Мијајлов сии, чије име иије 
позиато, приликом поласка Мијајила и осталих за 
Мартиииће, послуша позив свога потурчеиог брата 
Алексе-Авда и врати се у Плаиу иа дио очевог пос- 
једа. Овај Мијајлов сии се иије потурчио, али се ие 
зиа које je презиме узео. Највјероватиије да иије 
задржао раиије Властелииовића, из страха од тур- 
ске освете. Од овог Мијајловог сииа који се вратио 
у Плаиу иа позив потурчеиог брата, иастало je са- 
дашње братство Зимоњића у Плаии и околиии Га- 
цка.

Дио братства Властелииовића, који Турци
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иијесу похватали послије погибије Ибрахим-бега и 
његових јањичара, одселио се преко Саве у Славо- 
иију и Срем, док се једаи дио одселио у Дубро- 
виик. О судбиии оиих Властелииовића који су се 
одселили у Славоиију и Срем, скоро да се иитттта ие 
зиа, ии да ли су задржали презиме ии која су им 
ближа стаиишта.

Што се тиче оиог дијела Властелииовића 
који су се одселили у Дубровиик, позиато je да су 
миоги имали великих заслуга у одбраии и развоју 
Дубровиика. Од њих се иарочито истакао Сава Аи- 
ђелић коме je, из захвалиости за заслуге у Дуброва- 
чкој републици, подигиут сопомеиик 1911. годиие у 
Херецг- Новом. Из времеиа аустријске владада- 
виие, иајпозиатији Властелииовићи били су богати 
трговци, рођеиа браћа, сииови Тома Властелиио- 
вића: Јоко, Раде, Илија, Милош и Симо. Последњи 
позиати Властелииовић, Јово, умро je у Котору 16. 
8.1890. годиие.

Послије одласка Мијајла Шарца са породи- 
цом из Плаие и одсељавања осталих Властели- 
иовића за Срем, Славоиију и Дубровиик, губи се 
презиме Властелииовић у Плаии, Гацку и Заођу. 
To je сасвим разумљиво, јер се морало укривати 
презиме братства које je због убиства високог ту- 
рског официра и његових јањичара изложеио рас- 
туру и освети иа сваком кораку.

Kao директии потомци братства Властели- 
иовића, послије иавдеиих сеоба, остали су у Плаии, 
Гацку и Заођи, потомци Мијајловог сииа који се у 
Плаиу вратио испод плаииие Његош, затим потом- 
ци иеког Властелииовића који je добио презиме
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Шараиац(Шареиац) и потомци побијеиих и одве- 
деиих у ропство Властелииовића које je иека баба 
одгајила и no њој су добили презиме Бабићи. Ови 
Бабићи и сада живе у Плаии, Заођу и Гацку.

Према томе, у старој постојбиии: Плаии, Га- 
цку и Заођи, од иепосредиих Мијајлових потомака 
остали су: Зимоњићи, као потомци Мијајловог 
сииа који се вратио, иа позив потурчеиог брата у 
Плаиу, затим потомци потурчеиог Мијајловог сииа 
Алексе-Авдићи. Од других Властелииовића, оста- 
ли су потомци оие дјеце побијеиих и одведеиих у 
ропство, који су добили презиме Бабићи и иајзад, 
потомци једиог Властелииовића који су добили 
презиме Шареици. Братства Бабића и Шареиаца 
доста су бројио и даиас у Плаии, Гацку и Заођу, али 
иам иије позиато да ли су задржали крсиу славу 
Ђурђевдаи као једиио обиљежје иекада заједиич- 
ког братства Властелииовића. Међутим, Шараици 
који потичу од Мијајла и његових сииова (осим 
оиих који суостали у Бјелопавлићима: Распопови- 
ћи и Радовићи), и који су прво одселили за Ко- 
латттии na у даиашњу постојбииу Шараице, били су, 
до Другог свјетског рата, као племеиско обиљежје, 
задржали крсиу славу Ђурђевдаи.

Досељавање у Мартиииће

Мијајло Шарац са сииовима и осталим чла- 
иовима велике кућие задруге, закључио je да иема 
одговарајућих услова за даљи остаиак под плаии- 
иом Његош, иего да се мора тражити иово мјесто 
са повољиијим условима за живот. Међутим ово

---------3 4 -----------
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није било лако нзводљиво. Мијајло je са синовнма 
нскључнво тражно мјесто гдје турска валст још 
ннје усиостављена и гдје иостоје добри условн за 
живот. Првенствено, илодна земља и условн за га- 
јење стоке. Уз све то, требало je ирнкрнватн траго- 
ве и разлог због којег су наиустнли Плану. У том 
исинтнвању и трагању, Мијајлу и синовнма се учи- 
ннло да село Мартнннћи ( код данашњег Даннлов- 
града) у Бјелоиавлићима највише одговара усло- 
внма који би им обезбиједнлн релатнвну Слободу и 
иовољне услове за живот.

Послије четворогодишњег боравка у безво- 
дном крају, иод иланнном Његош, Мијајло са ио- 
родицом, и сада већ са иет синова, ио други иут, 
слободно се може рећи одлазн у својеврсну емн- 
грацију, егзнл, у село Мартнниће, у илеме Бијелога 
Павла. Бјелоиавлићи се налазе на обалама ријеке 
Зете, од њеног нзвора иа до Сиужа. Насељенн су 
иослије ироиастн сриске државе на Косову. Онај 
дио сриског народа који није хтио да се иотурчи 
нли да иостане турска раја, бјежао je нз Дукађина 
и са Косова, нзмеђу осталих крајева, и у Бјелоиав- 
лиће. Како je турска власт јачала у дијелу сриске 
државе коју су Турци освојили, све je више сриског 
народа бјежало ирема Бјелоиавлићима. Од тих 
досељеннка нз разннх крајева средњовјековне 
сриске државе образовало се и илеме Бјелоиавли- 
ћи, чије je заједннчко илеменско обеобиљежје кр- 
сна слава Света Петка.

Због сталног досељавања Срба нз Дукађи- 
на и са Косова, a које су раније досељенн Бјелоиа- 
влићи ирнмали као своје илеменнке, све je бивало
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мање обрадивог земљишта. Зато je бројна Мијај- 
лова задруга почела осјећати оскудицу у обради- 
вом земљишту. Мијајло je почео куповати земљу у 
Бјелопавлићима да би обрадом исте обезбиједио 
довољно средстава за живот бројне задруге. Сма- 
трајући да су им Бјелопавлићи нови завичај и бу- 
дуће почивало, Мијајло, његови синови и чланови 
породице почели су заснивати родбинске односе 
удајама и женидбама са појединим породицама из 
племена Бјелопавлића. У то вријеме, родбински 
односи се нијесу успостављали само удајама и же- 
нидбама, већ и кумствима и побратимствима.

Маришнићи: насобина иослије другог расшура

Мијајло и његова породица, својим људским 
понашањем и радом у новој средини, стекли су бро- 
јна пријатељства и поштоваоце. Преданим радом и 
људским понашањем према сусједима и осталим 
племеницима , Мијајлови потомци су увећали свој
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посјед. Почели су да размишљају ктиторски и 
задужбииарски, да подижу цркве и школују младе 
иараштаје. Иако je Мијајлова породица била мањ- 
ииа у одиосу иа бјелопавлићко племе, Мија- јлов 
сии Сава постао je свештеиик племеиа Бјело- 
павлића. Постати свештеиик у то вријеме била je 
велика част и за велико племе Бјелопавлића, a 
камо ли за релативио малобројиу породицу Ми- 
јајла Шарца. Мијајло je, може се рећи, доста споко- 
јио провео годиие старости у Бјелопавлићима. Hu
je узиемираваи од Турака, иити je страховао од њи- 
хове освете, a имовио стање породице било je по- 
вољио и обезбјеђивало je живот без већих брига. 
Мијајло je доживио дубоку старост. Умро je у 130. 
годиии живота, a сахрањеи je у Мартииићима.

Потомство старог Мијајла иаставља да жи- 
ви у бјелопавлићкој средиии без свог храброг и му- 
дрог родоиачелиика који je у Мартииићима, према 
иајвјероватиије тачиој процјеии, проживио око 80 
годииа живота. Међутим, има иаговјештаја да je 
Мијајло био млађи од 50 годииа када се доселио у 
Бјелопавлиће, из чега се може закључити да je у 
Бјелопавлићима провео и више од 80 годииа.

Диоба Мијајлових иотомака

Мијајлова породица била се размиожила и 
представљала je већи број ужих породица његових 
сииова и уиука. Ове уже породице су чиииле једиу 
велику кућиу задругу, којом je, вјероватио, управ- 
љао Мијајло све до смрти. Ни ои, ии његови сиио- 
ви, као ии други потомци, за његова живота иијесу
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покушали да дијеле кућиу заједиицу. Тако бројиом 
кућиом задругом било je тешко управљати, орга- 
иизовати производњу и обезбиједити средства за 
живот и друге потребе сваког члаиа задруге. 
Накои Мијајлове смрти, пет Мијајлових сииова по- 
дијелило je покретиу и иепокретиу имовииу иа пет 
дијелова. Нема података да ли je Мијајло са потом- 
цима до смрти задржао презиме Властелииовић, 
или су се прикривали под другим презимеиом и 
када су се доселили. Вјероватио да су још раиије 
промијеиили своје презиме јер презиме Властели- 
иовић било je сталии путоказ Турцима да их про- 
иађу и да се освете за погибију Ибрахим-бега и 
јањичара.

Било како било, послије Мијајлове смрти 
презиме Властелииовића се губи и у Бјелопавли- 
ћима,а још раиије je престало да се ттомиње у Пла- 
ии, Гацку и Заођу. Логичио je да je већ у Марти- 
иићима (диобом Мијајлове задруге) иастало виттте 
братстава која су добила презимеиа no његовим 
сииовима или иеким другим потомцима. Мијајлови 
сииови и други потомци су и у Мартииићима чу- 
вали своје обичаје и традицију које су доиијели још 
из Плаие. Сачували су и своје посебио обиљежје 
славу Светог Ђорђија и таквим својим држањем 
представљали су другачију етиичку групу од Бје- 
лопавлића. Властелииовићима je ово причињавало 
задовољство, a Бјелопавлићима, у почетку, то иије 
сметало. Етиичке посебиости Мијајлови потомци 
иијесу губили, иако су се удајама и жеиидбама 
мијешали са Бјелопавлићима.Чак су памтили ста- 
ри крај: Плаиу, Гацко и Заођу, док их за иасеобииу
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под Његош плаиииом иије иишта везивало ии у 
сјећањима.

Мијајлови потомци су љубоморио чували 
своје обичаје и етиичке особеиости, a посебио су 
иастојали да стекиу добар углед, како цијела група, 
тако и сваки поједииац, члаи те групе. Међутим, та 
им особеиост иије сметала да успоставе иајљепше 
одиосе са Бјелопавлићима. Били су спремии да са 
њима подиесу сваку тешкоћу и муку. У то вријеме, 
припадиик истог племеиа, макар да се потурчио, 
сматрао се ближим од припадиика другог племеиа. 
A у преломиим приликама, чување угледа племеиа 
сматрало се иајсветијом обавезом. Ово иајбоље по- 
казује случај једиог Мијајловог потомка, свеште- 
иика, који je дошао у ситуацију избора, тј иску- 
шења, да ли да чува углед свога племеиа, одиосио 
етиичке групе, или свештеиички чии. Ои je одлу- 
чио да чува углед своје породице. О овоме ће кас- 
иије бити говора.

Сеоба Мијајлових потомака 
у Поља колашинска

У последњој четвртиии 16.вијека, када су 
Турци били освојили све земље јужио од Дупава и 
Саве, посветили су виттте пажње учвршћивању и 
изградњи власти иа освојеиим територијама. Њи- 
хово учвршћивање власти иа подручју Азије угла- 
виом се огледало у потурчивању стаповииштва ра- 
ди колоиизације, чак до Ипдије, или иа подручју 
Африке, чак до Етиопије (Абисииије). Такве мјере
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Турци су почели примјењивати иа Косову и у Ду- 
кађииу, због чега се велики број српског иарода са 
тог подручја одселио преко Саве и Дупава или пре- 
ма Цриој Гори, гдје турска власт иије још била уч- 
вршћеиа и гдје, углавиом, иије било турске управе. 
Срби који су хтјели да побјегиу са Косова и из Ду- 
кађииа, a чији су се племеиици раиије одселили у 
Бјелопавлиће одлучили су да иду својим племеии- 
цима. Тако велики прилив иових избјеглица, које 
су Бјелопавлићи, no оидашњем схватању, морали 
примити као своје племеиике, имао je за посљеди- 
цу да je околииа Зете била преиасељеиа и да виттте 
иије било мјеста за друга племеиа осим за Бјело- 
павлиће. Ни Турцима се иије свиђало толико иасе- 
љавање српског иарода у Бјелопавлиће, поготово 
што иијесу били из истог племеиа.

У жељи да прво помогиу избјеглицама свог 
племеиа са Косова и из Дукађииа, a дјелимичио и 
под притиском Турака, Бјелопавлићи допесу пле- 
меиску одлуку: да Бјелопавлиће мора иапустити 
свако ко иије из племеиа Бјелопавлића и ко иеће да 
прихвати за крсиу славу Свету Петку. Оваква од- 
лука домаћииа, довела je у велико искушење Ми- 
јајлове потомке који су у Бјелопавлићима провели 
близу једиог вијека и које су сматрали својим стал- 
иим пребивалиштем. Ваљало je одлучити: да ли да 
се одрекиу своје етиичке припадиости, поријекла и 
крсие славе- Ђурђевдаиа, и да се иа тај пачии уто- 
пе у племе Бјелопавлића, или да очувају своје пле- 
меиско обељежје и да иапусте ово подручје na да 
траже иово мјесто за иасељавање. Властелииови- 
ћима je изиово доведеио у питање Слобода, тра-
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диција и етннчка прнпадност. Одрнцање од крсног 
нмена, Мијајлови потомци су доживљавалн као гу- 
битак Слободе, траднције, своје етннчке односно 
племенске посебностн и прнпадностн. To je за њих 
значило каљање прошлостн, губљење Слободе, за- 
борављање велнкнх мука и небројеннх жртава бра- 
тства Властелиновића. To je значнло заборавља- 
ње свога честнтог претка Мијајла, који их je скоро 
сто година као Мојсије предводно, спасавао од ту- 
рског насиља и налазно уточншта гдје су бар прн- 
времено чували Слободу, Вјеру и обичајне посеб- 
иости. Ha породичном договору потомци Мијајла 
Шарца, Плањанн-Шаранци, Властекнновнћи одлу- 
че да je боље промијеннтн и треће станнште него 
крсну славу, поријекло и племенску прнпадност. 
Једини je Мијајлов сии Сава, са ужом породнцом 
одлучио да се одрекне крсне славе-Ђурђевдана и да 
примн крсну славу Бјелопавлнћа-Свету Петку, те 
да се на тај начнн укључн њихово племе. Саву су на 
овакву одлуку навеле сљедеће околиости: већ дуже 
вријеме je био свештеннк, рукоположен je био од 
виших црквених властн, као свештеннк je већ био 
стекао велнки углед, a био je и ожењен бјелопавлн- 
ћком однвом.

Потомци свештеннка Саве добилн су пре- 
знме Поповић и посталн су бројно и познато братс- 
во у Бјелопавлићима. И даље су давалн свештена 
лнца, све до момента када je један од потомака Са- 
вииих, свештеннк Петар пао у велнко нскушење. 
За  вријеме његовог свештеннчког службовања, не- 
ки Бјелопавлићи, no презнмену Филиповићи, одве- 
ду на снлу Петрову снаху, удовнцу његовог брата,
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да би са њом оженнлн неког братственнка. Петар, 
у одбранн частн свога братсва и своје снахе, убије 
двојпцу Филиповића. Крв je касније умнрена кум- 
ством и плаћањем новчане накнаде, алн Петар ви- 
ше није могао обављатн свештеннчкн познв, пош- 
то je „пролио хришћанску крв“. Потомпи попа Пе- 
тра Поповића, добили су иово презнме- Распопопо- 
вић, a догађај je остао трајно урезан у сјећању људн 
овог краја.

Потомство попа Петра Распоповића, однос- 
ио братсво Распоповића, се размножнло и нмало je 
у току 18. вијека значајну улогу у нсторији Бјелопа- 
влића и Црне Горе. Доцније je од овог браства нас- 
тао огранак Радовића. И једно и друго братство 
дало je велнкн број угледних људн и јунака.

Сви остали потомци Мијајла Шаранца Пла- 
њаннна Властелиновића, послије одлуке на скупу 
браственнка, моралн су, сада већ no трећи пут, тра- 
жити иово мјесто гдје није учвршћена турска власт 
и гдје постоје повољнн условн за жнвота. Овог пу- 
та требало je збрннутн много већи број Мијајловнх 
потомака. По претходном распнтнвању дошлн су 
до закључка да би њиховим потребама најбоље од- 
говарала околнна Колашнна, или како се тада звао 
Горњи Колашин.

Све до краја 16.вијека, у Горњем Колашнну 
није било ии турске насеобине, ии турске тврђаве. 
Тада je Колашнн потпадао под адмнннстратнвну 
власт травннчког везнра,а Морачом je управљао 
неки кнез Груја, који je прнзнавао власт травннч- 
ког везнра и плаћао некн малн данак, нзговарајућн 
се да je то неродно земљнште, a народ снромашан.
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Te околиости, a посебио што je у том крају земљи- 
ште било добро, погодио и за земљорадњу и за сто- 
чарство, одговарале су Мијајловим потомцима. Би- 
ло je доста слободие земље коју су могли запосје- 
сти без икакве иакиаде и противљења мјесиог ста- 
иовииштва.

И ова сеоба и пут према Колашииу били су 
за Мијајлове потомке пуии иеизвјесиости и опасио- 
сти, a био je и дужи и опасиији од оиог пута од Пла- 
ие до Мартииића Требало je са миого члаиова бра- 
тства прећи беспућа, високе плаииие и плаховите 
плаиииске потоке и ријеке до Колашииа, гдје ће 
опет покушати да свију своје гиијездо за више од 
сто годииа. Нажалост, и ово иасељавање биће при- 
времеио, јер ће касиији догађаји приморати пото- 
мке Мијајла Властелииовића, љубитеље Слободе 
и традиције, да опет иапусте и то гиијездо и да се 
коиачио склоие испред турског зулума, у пусте сје- 
верие плаииие поред лијеве обале ријеке Таре, иа 
простору од јужиих граиица Сињајевиие до Језера. 
И приликом четврте сеобе из Колашииа у Потарје, 
оии ће оставити, као и раиије, сва иепокретиа до- 
бра и тражити Слободу у пустим плаиииама дале- 
ко од иасеља, саобраћајиица и турских утврђења у 
Колашииу и Бијелом Пољу. Kao да je Мажураиић 
испјевао стихове „Оро гњездо врх Тимора вије, јер 
слободе у равиици иије“ баш за припадиике овог 
братсва и племеиа. Сеобе су, изгледа биле судби- 
иа, фатум и овог српског племеиа. И сада иам из- 
гледа да цијела историја Властелииовића може 
стати у иеколико ријечи Милоша Црњаиског да 
„иема смрти, постоје само сеобе“.
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Послије дугог и заморног пута, Мијајлови 
потомци су стигли у Горњи Колашин и смјестили 
се no споразуму са кнезом Грујом, у близини њего- 
вих посједа између ријека Плашнице и Бистрице. 
Досељеницима се свидјело ново мјесто и брзо су се 
прилагодили новим условима живота и сусједима. 
Ha т а к Б О  њихово расположење утицало je виттте 
околности. Прво, кнез Грујо и остали сусједи при- 
мили су их радо и предусретљиво. Друго, земље je 
било довољно за обраду и за узгој стоке, и све то 
без куповине. Турске власти и потурица није било, 
a сви контакти са турским властима сводили су се 
на плаћање малог данка који je травничком вези- 
ру носио кнез Грујо.

Плана колаишнска: насеобина иослије шрећег расшура

Сигурно je да се досељеницима мјесто допа- 
ло, када су му дали име Плана, no Плани одакле 
воде поријекло. И данас je овај просторе између 
ријека Плашнице и Бистрице задржао име Плана.
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Добијање племеиског имена Шараици

Када су Мијајлови потмци дошли и иасели- 
ли се у Горњи Колашии, показало се да су родбии- 
ски веома повезаии, сложии, радии, предузимљиви 
и храбри људи, a иеки одрасли били су писмеии. 
Kao када су дошли у Мартиииће, успоставили су 
добре одиосе са стаиовиицима које су затекли. 
Према кнезу Грују су били лојалии и пажљиви и 
придржавали су се његових упутстава и иаредби. 
Били су добро иаоружаии,увијек спремии да по- 
могиу сусједима у домаћим пословима, a поготову 
да учествују у отклањању какве опасиости или иа- 
пада од Турака, који су се повремеио у мањим гру- 
пама појављивали од Бијелог Поља.

Пошто су сазиали иешто о прошлости досе- 
љеиика, старосједеоци су почели говорити како су 
се код њих, у Горњи Колашии, доселили иекакви 
Шараици који су то презиме иаслиједили од пре- 
тка који се звао Мијајло Властелииовић Шарац. 
Говорили су да je тај иадимак добио због краста 
које су га биле ишарале и који je умро и сахрањеи 
у Мартииићима, у Бјелопавлићима. Према томе, у 
Плаии код Колашииа, Мијајлови потомци етичким 
путем стичу својство племеиа. Потицали су од ис- 
тог родоиачелиика и стекли су племеиски иазив 
Шараици. Ово je могло бити иајраиије у првој чет- 
вртиии 17. вијека.

Шараици су брзо схватили да je Горњи 
Колашии мјесто које одговара њиховим потреба- 
ма и гдје би могли засиовати трајио иасеље. Најва- 
жиије им je било да ту иема Турака ии потурчења-
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ка, a да je доста иепосједиутог и иеобрађеиог зем- 
љишта, што им je омогућавало да проширују своје 
посједе и увећавају стада. И поред обавезе да пла- 
ћају мали даиак травиичком везиру, фактички, сва 
власт je припадала киезу Грују, који je био хумаи и 
паметаи човјек. Према Шараицима je показивао 
посебиу иаклоиост. Зиа се да je у то вријеме око 
ријеке Бистрице било иасељеио братство Рабреиа.

Низ родиих годииа, спокојство без турског 
узиемиравања и иезиатиа давања кнезу Грују иа 
име даика травиичком везиру, омогућиле су Шара- 
ицима да се обогате и још више прошире своје пос- 
једе, тако да je цијела Плаиа постала њихов посјед. 
Благодарећи релативиој слободи и добром матери- 
јалиом стању, Шараици су почели да граде куће од 
чврстог материјала, затим катуие у Поткровима, 
Савииој води и Лучкој гори гдје се и сада иалазе 
зидиие њихових зграда.

Киез Грујо je био већ остарио и указивала се 
потреба да га иа том положају иеко замијеии. 
Имао je само једиу кћер и оиа се уда за Мијајло- 
вог уиука Мира. Пошто Грујо иије имао мушке 
дјеце, Миро je почео управљати великим имањем 
киеза Груја. Не треба заборавити да су тада кие- 
жеви имали велику власт и да често Турци иитттта 
иијесу ии тражили, ии радили иепосредио, иего све 
преко киезова. Од памети, сиалажљивости и храб- 
рости киезова миого je зависило како ће иарод под- 
иосити и осјећати турску власт. Киез Грујо се при- 
премао да сву власт преда своме зету Миру, али je 
за то била потребиа сагласиост-буруитија босаис- 
ког везира. Када je кнез Грујо добро остарио, скуп-
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љеии годишњи даиак пошаље травиичком везиру 
no свом зету и уз то пошаље молбу да иа његово 
мјесто имеиује за киеза Мира Шареица, његовог 
зета. Везир прихвати молбу кнеза Груја и за киеза 
у Горњем Колашииу имеиује Мира Шареица, уиука 
Мијајла Шарца Плављаиииа Властелииовића.

Чим се Миро вратио од травиичког везира 
са буруитијом, киез Грујо му je предао сва овлаш- 
ћења и киежевску власт. У вршењу киежевске 
власти Миро се добро сиалазио јер je користио ис- 
куство старог кнеза, али иије заборављао да своје 
Шараице помаже кад год je било потребио.

Живећи у повољиим условима, Шараици су 
се размиожили и стекли велику имовииу, особито 
у бројиим крдима стоке. Пошто сву стоку иијесу 
могли прехраиити у иеродиим годииама то су своја 
крда гоиили и у Србију да презиме до прољећа.

O k o  Колашииа, Мојковца и Бијелог Поља 
били су се иамиожили Турци и потурчењаци, na je 
живот Срба у тим крајевима био далеко тежи. По- 
себио je тетттко падало српском живљу иасилио 
превођење у ислам и одвођење у ропство. У злост- 
ављању Срба иарочито су се истицали потурче- 
њаци Мушовићи од Мојковца, тако да су Срби мо- 
рали бјежати са тог подручја. Често су долазили и 
тражили помоћ од киеза Мира, уз молбу да их бра- 
ии од турских зулумћара. Миро се одазивао молба- 
ма и често je критттом слао своје одважие племе- 
иике да убијају озлоглашеие зулумћаре. У обрачу- 
иима са зулумћарима иарочито су се истакла два 
Шараица. Једиог (Алексу) су Турци прозвали Бе- 
зобраз, a другог Јарамаз (злочииац). Ha подручје



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 +++ g lavn i.qxd 7 /5 /2007 ! AM  Page 55

Бојовићи - Шаранци Родослов

Бијелог Поља доспијевао je са својим четама и Ба- 
јо Пивљаиии, који je био иемилосрдаи у обра- 
чуиима са озлоглашеиим зулумћарима. Бајо je чак 
кажњавао и Србе који су били у добрим одиосима 
са Турцима. Сазиавши да Шараици дају мали даиак 
травиичком везиру и да их Турци ие узиемиравају, 
Бајо закључи да су Шараици у добрим одиосима са 
Турцима. Једиог љета, док су Шараици били иа ко- 
сидби, у катуиима, заплијеии им са својим хајдуци- 
ма стоку и потјера je према Приморју. Шараици са 
закашњењем дозиају за то, али ипак пођу у пот- 
јеру. Ha добрим коњима, иа Криову сустигну Бајо- 
ве чобаие и заплијењеиу стоку, побију иеколико 
чобаиа и иаставе потјеру за хајдуцима. У тешком 
окршају са хајдуцима, Шараици успију да врате 
отету стоку, али Алкеса Безобраз буде тешко ра- 
њеи и умре иа иосилима иа повратку за Колашии.

Одсељавање неких Шаранаца у Србију

Турци, са подручја Бијелог Поља и Мојков- 
ца, иијесу призиавали иикакве заштите и повлас- 
тице стаиовиицима Горњег Колашииа које им je 
дао Травиички везир. Све чешће, су у мањим и ве- 
ћим групама упадали, отимали имовииу и чииили 
иасиља иад српским живљем. Годиие 1646. Турци 
су изградили град у Колашииу, запосјели га, a већ 
1652. годиие почели да се иасељавају и отимају зе- 
мљу од Срба у околиии града да присиљавају иарод 
иа турчење и друге зулуме. Пошто травиички ве- 
зир иије иитттта предузимао да заштити Србе, ска-
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дарски везир и Турци су се поиашали као господа- 
ри и тражили од Срба или да пређу у ислам или да 
буду права раја.

За  Шараице, тако рећи први пут послије иа- 
пуштања Плаие код Гацка, иаступа период тешког 
и иеизвјесиог живота. Схватају да се морају поиово 
иегдје селити што даље од турске власти. Пошту- 
јући традицију својих предака, иикако се иијесу мо- 
гли помирити са тим да постаиу обесправљеиа раја. 
Турци су били све четттћи посјетиоци Срба у Гор- 
њем Колашииу, особито код оиих код којих су мо- 
гли очекивати добро јело и ттиће. Нарочито су иас- 
тојали да посјећују имућиије Србе о Божићу, Вас- 
крсу и крсиој слави.

Када су се једиог прољећа са својим стадом 
вратили из Србије, сииови киеза Мира су о Ђурђев- 
даиу у кући затекли Турке. Неиавикиути иа блиске 
одиосе и дружење са Турцима, a поготову иеиави- 
киути да им Турци буду гости иа крсиој слави, 
Мирови сииови почиу са иеким рођацима да плаии- 
рају како да побију Турке које су затекли у очевој 
кући. Киез Миро то примијети и једва убиједи си- 
иове да одустаиу од ове иамјере. Киез je зиао иа 
шта су све Турци спремии из освете, a такође je 
рачуиао да ие би било људски ии моралио да иеко- 
га убију иа својој слави, na макар то био и Турчии. 
Његови сииови се помирише са очевим предлогом, 
али се иеки од њих заклеше да иеће иикада слави- 
ти крсиу славу заједио са Турцима. Најодлучиији су 
са својим породицама се одселили за Славоиију, 
одакле се иикада више иијесу вратили. Како je 
јачала турска власт, иитезивираио je њихово иасе-
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љавање иа подручје Колашииа, појачавао се зулум 
иад српским живљем, a што je довело до расеља- 
вања српског иарода иа разие страие. Остајали су 
само оии који су прихватали да буду турска раја. 
Одсељавање je достигло врхуиац 1690. годиие, ка- 
да се десила сеоба Срба под патријархом Асеиијем 
Чариојевићем. Према предању, тада се из Горњег 
Колашииа у Славоиију одселило око педесет шара- 
иских породица.

Насељавање Шаранаца 
у данашњу постојбнну

Све бројиије иасељавање Турака у Горњи 
Колашии, сталии притисци да се српско стаиовии- 
тво турчи или да постаие права раја, затим одсе- 
љавање Срба у друге крајеве гдје се сматрало да je 
мање турско иасиље, поиово je код Шараиаца про- 
будило готово заборављеиу традицију да се цијело 
племе пресели што даље од оргаиизоваие турске 
власти и њихових адмииистративиих цеитара. Како 
je пролазило вријеме од сталиог иасељавања Тура- 
ка у Колашии, тако je све више зријевала одлука 
Шараиаца да ие могу, као што ии до сада иијесу мо- 
гли, подиосити турски зулум, a поготово да ие могу 
примити мухамедаиство и постати турска раја. 
Тешка срца je прихватаио једиио могуће, часио рје- 
шење ове ситуације- тражити иово мјесто за иасе- 
љавање.

Шараици су се били приличио обогатили за 
вријеме док су били киежеви Грујо и касиије Миро. 
Били су изградили куће од тврдог материјала ие
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само у Плаии већ и у катуиима: Потрковима, Са- 
вииој води и Лучкој гори гдје и сада постоје зиди- 
ие. Но, кроз историју већ иаучеии да своју Слободу 
и традицију иикада ие доведу у питање да би сачу- 
вали стечеиа материјалиа богатства, иајброиија 
братства Шараиаца: Раичевићи, Киежевићи, Аиђе- 
лићи и Вуковићи одлучују да се из Горњег Кола- 
тттииа преселе у пусте, претежно шумом обрасле 
просторе сјевероисточиог дијела Дробњака. Нова, 
обећаиа земља за Шараице иалазила се између ли- 
јеве обале ријеке Таре, од сјеверие страие плаииие 
Сињајевиие до Пирлитора и Језера и граиице при- 
јатељског племеиа Дробњака. Није иескромио и 
пресмјело закључити да историја, као ии предање, 
ие позиају ии код једиог другог племеиа у Цриој 
Гори и Херцеговиии овако свјесио саможртвовање 
за своју Слободу.

Ново мјесто изабраио за иасељавање, четвр- 
то no реду од када je Мијајло Шарац иапустио 
Плаиу и Заође код Гацка, билоје пустара без пи- 
томог земљишта, али са добрим пашњацима и ли- 
вадама. До средиие 17. вијека, даиашњи Шараици и 
Језера били су иастањеии иесловеиским, дијелом 
исламизираиим, племеиом Кричима, који су с Дро- 
бњацима чииили заједиичку адмииистративиу 
једииицу-иахију Комариицу или Дрбњак. За врије- 
ме Каидијског рата, Дробњаци су прогиали Криче 
са те територије и од тада су им ови простори 
служили као катуиишта за стоку која се све виттте 
умиожавала. Пошто су им даиашњи Шараици били 
миого даљи, свакако да су Дробњаци, послије про- 
тјеривања Крича, далеко више користили простор
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Језера за катуиишта.
Шараици су се тако, послије скоро сто годи- 

иа проведеиих у Горњем Колашииу, почели у гру- 
пама пресељавати у иову постојбииу. Пресељење 
са иапуштањем кућа и имовиие коју су послије њих 
иасељавали Турци и потурчењаци, обављеио je од 
почетка последње четвртиие 17. вијека до 1782. го- 
диие.

Приликом овог пресељења, једиа породица 
Аиђелића, везаиа ујчевииом, издвојила се од оста- 
лих Шараиаца и преко Мораче и Бјелопавлића од- 
селила се поиово у Заође код Гацка, код својих ро- 
ђака. Предање тврди да ииједиа шараиска породи- 
ца иије остала у Горњем Колашииу, иего су се сви 
преселили у иову постојбииу.

Нешто прије пресељења Шараиаца у сада- 
шњу постојбииу, иека угледиа Српкиња са Кричка, 
према предању, удала се за једиог Шараица са ко- 
јим je добила сииа. Њеи муж погиие млад у борби 
са Турцима, a оиа поведе дијете у род. У Косаиици 
се послије извјесиог времеиа, уда за иеког Србииа 
зваиог Ћосо (без браде и бркова), који иије имао 
дјеце и који je усвојио пасторка. Посииак добије 
презиме no очуху- Ћосовић. Од младог Ћосовића 
je иастало више кућа Ћосовића и формирало се 
братство Ћосовића као шараиско братство. Од ие- 
ког Вучића Ћора Ћосовића постало je братство 
Ћоровића које се иаселило у Међужваље код Пи- 
рлитора.

Мјесто, иа лијевој обали Таре, гдје су се до- 
селили Шараици, добило je име no досељеиицима 
Шараицима, a има иидиција да се раиије звало По-
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Шаранци: данашња иосшојбина

тарје.
Пошто су Шаранци били већ бројни када су 

се доселили у ново насеље, насељавали су се у гру- 
пама no подесним мјестима и давали им имена која 
су и до данас задржала називе: Алуга, Брајковача, 
Богомоља, Градина, Добри Нуго, Зминица, Крш, 
Јелина гора, Његовуђа, Палеж, Пода, Суводо и 
Шљиванско. Прва насеља у виду катуништа гдје су 
се доселиле прве групе Шаранаца, била су Руданца 
и Јелина гора. Пошто je највећи дио овог простора 
планински и зими падају велики сњегови, Шаранци 
су тражили мјесто ближе Тари и манастиру Добри- 
ловини. И нашли су га на Подима, гдје су одлучили 
да се сви населе.

DURMITORSKO PODRUČJE 
RECION OF DURMITOR

Ha простору од сјеверне стране Сињајевине 
до Пирлитора на сјеверу, и од лијеве обале ријеке
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Tape до Ускока, Шараици су, приликом досељења, 
иашли у даиашњем селу Шљиваиску двије дроб- 
њачке породице Шушића, које су се у Потарје (при 
тарским гредама) доселиле ради прехраие стоке, 
јер je у Дробњаку била иеродиа годииа. Ове поро- 
дице се иа прољеће иијеусу хтјеле вратити у Дроб- 
њак јер им се свидјело мјесто за држање стоке и ту 
остаиу да живе за сталио. Од њих je даиашње брат- 
ство Шљиваичаиа.

У даиашњем Расову, Шараици су затекли и 
породицу Роћеи. Ова породица се доселила са Чева 
и иастаиила иа маиастирској земљи Светог Ара- 
ђела, у даиашњој Расови, да би се касиије одселила 
у селу Орашац код Tape. Рачуиа се да су се оии у 
даиашње Шараице доселили око 1710. годиие. Ша- 
раици су се иа иовом простору доста брзо ширили. 
Заузели су дио Језера, Баре, Рамово ждријело, и 
Суводо. Од Сињајевиие су заузели све до Одрага, 
Расовача и половииу Кричког поља до плаиииа Вр- 
хова и Плаиииице.

Живот Шаранаца новој насеобини

Нова иасеобииа je Шараицима пружила пу- 
ио доброга, али задавала и доста тешкоћа. Земљи- 
ште je било плаиииско, пусто, обрасло у шуму, без 
обрадивог земљитттта за производњу хљебиог жи- 
та, далеко од иасеља саобраћајиица, као и од па- 
заришта гдје би за своје производе сточог пори- 
јекла могли иабавити жито и другу робу. Међутим, 
та удаљеиост од саобраћајиица, адмииистративиих 
цеитара и пазара, обезбјеђивала им je релативии
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мир од Турака и потурчењака, a простраие ливаде 
и пашњаци омогућавали су им гајење великих ста- 
да стоке од које су, углавиом, и живјели. Велике 
шуме обезбјеђивале су им грађу за куће и богат 
улов дивљачи. Но, иако иије било у близиии турс- 
ких и потурчењачких иасеља, Шараици су били св- 
јесии да иеће дуго остати иеузиемираваии од тур- 
ских власти, тим прије што иијесу показивали ии- 
какву покориост према Турцима, a особито што 
иијесу давали даиак, који су давали сви поробљеии 
Срби. Због тога су Шараици били увијек спремии 
да се одупру турским иападима, a посебио су иасто- 
јали да се што више спријатеље са сусједиим вели- 
ким племеиом, Дробњацима, иа чију су помоћ ва- 
зда могли да рачуиају.

Најближе турске иасеобиие биле су иа де- 
сиој обали ријеке Таре, гдје су били иасељеии по- 
турчењаци Ђурђевићи. И ови потурчењаци, као и 
оии око Гацка и Колашииа , сматрали су шараиске 
просторе турским територијама, јер je граиица из- 
међу Црие Горе и Турске била чак до ријеке Зете. 
Према томе, Шараици иијесу могли рачуиати иа 
помоћ Црие Горе у случајевим турских иапада, ии- 
ти су тамо могли склоиити своје породице у слу- 
чају пријеке потребе, na им je Морача још увијек 
остала као последње уточиште.

Будући свјесии свог положаја, Шараици су 
избјегавали сукобе са турским иасеобииама око 
Пљеваља, Бијелог Поља и Колашииа. Међутим, 
због оскудице у хљебиом житу, били су примораии 
да прелазе Тару и да тамо купују жито за своје по- 
требе или од срспког стаповииштва или од потур-
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чењака. Наравио, кришом.Чим су Турци то запа- 
зили, правили су засједе иа путевима, a особито иа 
прелазима иа Тари, убијали Шараице и отимали то- 
варе купљеиог жита.

Пошто су Шараици провели пеколико годи- 
иа у иовој иасеобиии без турских иасртаја и пре- 
лаза преко ријеке Tape, одиосио иа шараиску тер- 
иторију, a благодарећи богатим пашњацима и про- 
страиим ливадама, умиожили су своја стада. Са ум- 
иожавањем, Шараици су се почели размјештати из 
прве иасеобиие Пода и no другим мјестима. Пра- 
вили су куће од дрвета, крчили шуме, стварали ора- 
иице чак и иа мјестима гдје су падали велики сње- 
гови. Тим иасељавањима иастала су села: Јелииа 
гора, Алуга, Брајковача, Богомоља, Градииа и дру- 
га, која су раиије иаведеиа.

Код Шараиаца су иалазили уточиште Срби 
са подручја Пљеваља, Бијелог Поља и Колашииа 
који су се замјерили Турцима или иијесу могли да 
подиосе њихов зулум. Шараици су Ускоке, као од- 
важие људе, радо примали, давали им земљу за иа- 
сељавање и помагали им да изграде куће. Турке са 
десие обале Tape, a иарочито потурчењаке Ђурђе- 
виће, такво поиашање Шараиаца je љутило, na су 
им још чешће правили засједе када би прелазили 
Тару за иабавку жита, убијали их и пљачкали. Ђу- 
рђевићи су обавјештавали турске власти у Пљев- 
љима, Бијелом Пољу и Колашииу да Шараици пре- 
дстављају велику опасиост и да већ сада у групама 
иападају позиате турске зулумћаре и убијају их из- 
међу Tape и Лима. Подстакиути жалбама Ђурђе- 
вића, турски главари: Смаил-ага Чеигић од Гацка,
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Мушовићи од Колашина и Селмаиовићи од Пље- 
ваља, жељели су, сваки за себе, да освоје Шараице 
и цио Дробњак, na су припремали честе војиичке 
походе. To je књаз Никола Петровић сликовито 
опјевао у „Дробњачком колу“ стиховима: „ Зеиђи- 
ли je Дробњак био предмет разиих преотмица, час 
гатачких, час иикшићких, час пљеваљских изјели- 
ца...“

Како су јачали бројио и екоиомски, Шараи- 
ци су се проширивали иа иеиасељеие просторе. Све 
су виттте код њих бјежали Ускоци из пљеваљског, 
бјелопољског и колашииског краја, na су заједио 
са Шараицима иа десиој обали Таре убијали озло- 
глашеие зулумћаре и потурице. Свакако да им ии 
Турци и потурчењаци иијесу остајали дужни. Оии 
су долазили у Шараице и Језера, плијеиили шараи- 
ску стоку, палили куће и одводили у ропство Шара- 
ице које би живе ухватили. Од тих узајамиих иапа- 
да, морају се издвојити и посебио описати три иај- 
важиија. Њима шараиско име дугује своју „бесмр- 
тиу“ косовску славу.

Покушај Сманл-аге Ченгића 
да скупи харач од Шаранаца

Ни Смаилага Чеигић, као ии Селмаповићи 
од Пљеваља и Мушовићи од Колашииа и Бијелог 
Поља, иијесу се могли помирити са тим да Шараи- 
ци ие плаћају царски даиак, да ие плаћају харач и да 
сталио иастоје да измигоље испод турске власти 
иако су били дубоко у турској територији.

Смаил-ага je био припремио плаи да се до-
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могне најутнцајннјпх Шаранаца и да их погуби. Taj 
план je мислио да спроведе потајно. Послао je један 
одред својих харачлија преко Пиве и Језера у Ша- 
ранце, познвајући Шаранце да се нскупе на Ђедо- 
вом пољу, да се ту договоре са харачлијама о виси- 
ии харача и да прнкупе заосталн харач од ранијих 
година. Чим су харачлије дошле у Шаранце, похап- 
сили су све оне који су им се одазвалн познву и ве- 
зане су их, са јаком стражом, послалн преко Језера 
и Пиве у Гацко. Остале харачлије пошле су још ду- 
бље у Шаранце да на исти начнн похватају остале. 
Шаранци сазнају шта je било са опима који су се ра- 
није одазвали познву, направе засједу, похватају 
све харачлије, разоружају их и вежу. Једног од ха- 
рачлија пусте и нареде му да трчн за опима што су 
повели везане Шаранце и да им каже да их осло- 
боде ако мнсле да харачлије нзвуку живу главу. Та- 
ко и буде, овај харачлија стнгне стражу и каже им 
поруку Шаранаца. Харачлије ослободе везане Ша- 
ранце, пусте их кућама, a када их внде њихови пле- 
меннпн. оии, no обећању, ослободе заробљене Ту- 
рке. Тако се неславно завршно Сманл-агнн план, a 
Шаранцн, охрабренн подвнгом стекну још внттте 
самопоуздања и спремностн да борбом бране Сло- 
боду.

Шаранци пале своје куће 
на Божнћ 1852. годнне

Бјелопољскн и колашннскн главар Мушо- 
вић, ријешен да Шаранце и Дробњак потчиии себи
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и да ои убира харач и царскн данак, окупно je број- 
ии башибозлук и запосјео десну обалу Tape, о Бо- 
жићу, 1852. године. Шаранцнма je, преко нзасланн- 
ка, поручио да прикупе харач који нијесу плаћали, 
да испразне све зграде ради смјештаја његове војс- 
ке и да се на вјеру пријаве сви одрасли мушкарци 
ради уређења међусобннх односа. Поучен ранијим 
искуством Смаил-аге који je пошао са мањом војс- 
ком, Мушовић je ударио на Шаранце са, за оио врн- 
јеме, огромном армадом.

Доследни својој традицији и свом каракт- 
теру, како су им и преци радили, Шаранци одлуче 
да се не предају на вјеру Мушовићу и да његову во- 
јску не чекају у дому. Још се договоре да свако 
склоии породицу у тарске пећине, a стоку у неприс- 
тупачне увале и да свак својом руком запалн своју 
кућу. Стравичан je овај Божић био за Шаранце. 
Писка дјеце и кукњава жена које су са дјецом бје- 
жале у тарске пећине, мијешала се густим црним 
облацима запаљених кућа. Овакву „неразумну“ 
спремност да се страда за част и достојанство пле- 
мена, као да je опјевао Милош Црњанскн у пјесми 
„Здравица“. Оваква „лудост“ Христа ради, нзне- 
надила je Мушовића и ои je одлучио да се вратн на 
десну обалу Tape и поход на Шаранце одложи за 
неку бољу прилнку. Ријеткн су сличии догађаји у 
нсторији свијета. Готово да су само Скити на југо- 
западу Русије били спремнн на нешто сличио. Ша- 
ранци за поступак Скнта сигурно нијесу зналн, али 
су то урадили спремнн да поднесу све овоземаљске 
муке, само да би сачували Слободу.
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Протјеривање турске посаде 
из Јуичев дола код Жабљака

Налазећи се иа природиој граиици, иа лије- 
вој обали ријеке Таре, између подручја иасељеиог 
Турцима и Мораче, Дробњака, Ускока и Пиве (иа- 
сељеиих српским живљем), Шараици су тежили и 
жељели да се припоје Цриој Гори и да се ставе под 
њеиу јурисдикцију, a то je у оио вријеме, било ие- 
могуће. У том циљу, Шараици су се обраћали Све- 
том Петру-Првом Пертовићу, Петру Другом Пет- 
ровићу, Књазу Даиилу и иајзад књазу Николи Пе- 
тровићу. Изражавајући своју спремиост да поста- 
иу подаиици Црие Горе, добровољио су скупљали 
дацију и кришом je иосили иа Цетиње, јер иијесу 
хтјели да je дају Турцима. Цриогорски владари су 
објашњавали Шараицима да je треиутио иемогуће 
присаједииити Шараице Цриој Гори, али су им да- 
вали савјете и упутства како да се поиашају према 
Турцима све до згодие прилике, када се буду про- 
мијеииле међуиародие прилике и када се буду мо- 
гле испуиити њихове жеље. Уз то, црпогорски вла- 
дари су препоручивали старешииама Дробњака и 
Мораче да увијек буду од помоћи Шараицима када 
им запријети опасиост од Турака.

Књаз Даиило je водио пријатељску поли- 
тику са кнезом Михаилом Обреиовићем и иастојао 
je да се Цриа Гора уједиии са Србијом. У том циљу, 
требало je простор измећу Црие Горе и Србије 
очистити од Турака. Убијеђеи у шараиско и дроб- 
њачко јуиаштво и родољубље, књаз Даиило je по- 
јачао активиост иа остварењу идеје уједињења
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Црне Горе и Србије. Препоручно je Дробњацнма, 
Језерцнма и Шаранцнма да протјерају турску по- 
саду са Жабљака преко Таре, на десну обалу. Ови 
су то једва дочекалн и протјералн турску посаду нз 
Јунчев дола. Цијела лијева обала ријеке Таре са 
Шаранцнма, Дробњацнма и Ускоцнма остала je без 
Турака. Шаранцн се нијесу тим задовољнлн, већ су 
почелн да нападају потурчењаке Ђурђевиће на де- 
сној обалн Таре. Подстнцања од књаза Даннла и 
нападн од стране Шаранаца све су били учесталијн. 
Од Ђурђевића je тражено да се нселе нз Ђурђевића 
Таре, или да прнзнају власт Црне Горе и да њој 
плаћају дацију. Taj прнтнсак на Ђурђевиће се на- 
рочнто појачао послије славне побједе коју je на 
Грахову 1858. годнне нзвојевао књаз Даннло.

Иако су жабљачке тернторије прнпадале 
турској државн све до Берлннског конгреса, чим je 
турска посада протјерана нз Жабљака, књаз Данн- 
ло je поставно племенске капетане. За  Шаранце je 
био Јоксим Кнежевић, a за Језерце Живко Шиба- 
лнћ и Окица Каљевић. За  војводу обадвије капе- 
таније поставно je Трнпка Џаковића. Јоксим je го- 
днне 1878. препустно команду Митру Кнежевићу, 
који je држао капетанство до 1889. годнне, a Окнца 
до 1867. годнне, када ra je  замнјенноЖивко Шибал- 
ија. Живко je био све до 1889. годнне, када долазн 
до спајања двије капетаније, a за капетана je поста- 
вљен Милован Кршнкапа. Иови назнв капетаније 
je био Језеро- шаранска, a батаљона Шаранско-јез- 
ерскн.

Ова трн свијетла догађаја нз нсторије Шара- 
наца су нздвојена првенствено због значаја који су
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нмала у њнховој даљој судннн , пако je и t o k o m  19. 
внјека било далеко већпх бојева, побједа и страда- 
ња Шаранаца. Овим догађајнма, Шаранцп су поче- 
ли да нзлазе на глас и вндјело као племе које внттте 
од 100 година бдије на границн Црне Горе. Граннца 
иоси увијек рнзнк сукоба и страдања, чему су Ша- 
ранцп били запста вичии и с правом су опјеванн у 
пјесмама и легендама. И када није бпло већпх по- 
хода Турака, увијек су постојалн зулумћарн који су 
прпјетнлн и вребалп. Шаранцп им нијесу остајалн 
дужни.

Потурчењацп Ђурђевнћп, као првн сусједн 
Шаранаца, некада су бјежалп пспред шаранскпх 
напада, a некада су се одуппралн и узвраћалн упаде 
и нападе потпомаганн од потурчењака нзмеђу 
Лима и Tape. Често бп насеља Ђурђевића на обалп 
Tape остајала пуста, куће попаљене, стока заплн- 
јењена, алп немајућп куд, a и подстнцанн поиосом и 
некадашњом турском силом и славом, опет су се 
враћалп на своја згарпшта. Пошто су им Шаранцп 
били стална опасност која се није могла отклоиити 
ии честнм турским нападнма ии сопственом одбра- 
иом, a осјећајућн да турска моћ на овом подручју 
слабп, Ђурђевнћп одлуче да прнзнају црногорску 
власт и да Црној Гори плаћају дацнју. Taj посао 
прнкупљања дацпје вршпо je њихов првак Ајро Ђу- 
рђевић и то, у висиии једног дуката од сваке куће. 
Трп годнне je редовно односпо дацнју на Цетнње 
заједно са шаранскнм капетаном Јоксимом Кнеже- 
вићем. Пошто су Ђурђевнћп прнмнлп поданство и 
поступалн као осталп поданнцп Црне Горе, књаз 
Даннло je поставно и Ајра Ђурђевића за племе-
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нског капетана.

Ослобађање манастира Довоље

У долннн ријеке Таре налазе се остацн трн 
манастнра. Ha лијевој обалн, односно на шаранској 
странн, налазе се остацн манастнра Добрнловнна, 
на десној обалн, односно на турској тернторијн, ма- 
настнра Св.ахранђела Мнханла-Аранђелово и ос- 
тацн манастнра Довоља.

О манастнру Аранђелово, у велнкој студнји 
професора Владнмнра Петковића „Преглед црк- 
веннх споменнка кроз повесннцу српског народа“ 
у нздању Српске академије наука у Београду 1950. 
годнне, питтте само: „Аранђелово, манастнр Светог 
ахранђела Миханла у рушевннама“ . Манатнр je 
обновљен, послије скоро 150 годнна, уз помоћ Епа- 
рхије мнлешевске, Мнтрополије црпогорско-прн- 
морске и вриједннм рукама Језераца, Шаранаца и 
становннка десне обале ријеке Таре.

Манастнр Довоља се налазн на десној обалн 
ријеке Таре. Народно предање свједочн да je по- 
днгнут у средњем вијеку, с тим, што се у некнм слу- 
чајевнма каже да га je зндао краљ Милутнн (1282
1321). У науцн се сматра да je манастнр сазндан у
15.вијеку. Храм манастнра Довоља посвећен je Ус- 
пењу Пресвете Богородице. Оправке на манастнру 
вршене су 1545. и 1623.годнне.

У овај манастнр су 1699. годнне допесене мо- 
штн светог Арсенија, архнепнскопа српског и нас- 
ледннка светог Саве, a касније пренесене манас- 
тнр Добрнловнну. Годнне 1799. манастнр je покрн-
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вен дрвеним клисом (шиндром). Колашински Ту- 
рци су 1809. године похарали манастир, али посли- 
је шест година запуштени манастир су обновили 
калуђери Јанићије и Пахомије, уз помоћ црногорс- 
ког владике, светог Петра Првог Петровића. По- 
ред манастира, том приликом, поправљени су и ко- 
наци.

Манасшир Аранђелово у вријеме обнове

Године 1850. колашински Турци поново су 
опљачкали манастир, калуђери се разбјеже, a у ма- 
настирске конаке се усели турска војска. Године
1857. турски војници су довели једну српску дјево- 
јку и силовали je на светом манастирском олта- 
ру,оскрнавили светињу, na je књаз Данило наре- 
дио Шаранцима да спале манастир, a затим да га 
обнове. У пожару, који су no књажевој наредби по- 
дметнули Шаранци, сагори једанаест турских вој-
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иика-Ариаута, али иажалост, и изузетио богата би- 
блиотека. Маиастир je поиово обиовљеи 1875. го- 
диие и исте годиие спаљеи од Турака, да би га иај- 
зад 1880. годиие пожар сасвим уииштио. Од њега 
су остале само зидиие.

И овај маиастир се обиавља послије стодва- 
десет годииа, уз помоћ Епархије милешевске, бу- 
димске и Митрополије црпогорско-приморске, али 
увијек акцијом и радом и стаиовиика овог краја. 
Вриједи иапомеиути да су се све дозволе за обиове 
маиастира Довоље, послије његових спаљивања од 
страие Турака, морале добијати од турских власти, 
посредством Мостарске епархије и маиастира Све- 
те Тројице у Пљевљима, пошто се маиастир иала- 
зио иа турској територији.

Чувеии руски паучиик и путописац А.Ф. Ги- 
љфердииг преиоћио je у љето 1857. годиие у запу- 
штеиом коиаку маиастира, оставивши о њему дра- 
гоцјеие податке у књизи „Путовање no Херцего- 
виии, Босии и Старој Србији“ .

Из ових упориих обиављања маиастира До- 
воље, види се да су Шараици поклањали велику па- 
жњу духовиом животу, бар кроз обиављање и оку- 
пљање у маиастирима, иако још иијесу имали мо- 
гућиости да подижу школе. Суочеии са сталиим 
растурима и борбом за голи живот и опстаиак, Ша- 
раици иијесу имали времеиа да подижу иове хра- 
мове, иако су имали своје свештеиике, као, иа при- 
мјер, угледиог Вида Раичевића. За  свако крштење, 
вјеичање, опело и прекаде о крсиим славама, Ша- 
раици су морали да иду у Морачу или Дробњак, ка- 
ко би се ти чииови, у то вријеме врло поштоваии,
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обављали у хришћаиском храму и no православ- 
иом црквеиом обреду.

Манасшир Довоља ирије сиаљивања: 
pad непознатог сликара

Шараици су, no сваку цијеиу хтјели да имају 
мјесто гцје he обављати црквеие обреде и сакупља- 
ти се о празиицима иа разговоре и весеља. Маиа- 
стир Довоља био им je иајпривлачиији зато што су 
његове рушевиие биле иајбоље очуваие и што су 
преко Мостарске епархије Српске православие цр- 
кве и управе маиастира Света Тројица у Пљевљи- 
ма могли лакше добити одобрења за обиову, мате- 
ријалиу помоћ у црквеиим реквизитима и опреми и 
иовчаиу помоћ од прилога веома побожиог српск- 
ог иарода иа простору између Таре и Лима. Најзад, 
код маиастира су се могли састајати са српским жи- 
вљем из околиие Пљеваља и Бијелог Поља, што je, 
уз остало, била и згодиа прилика за договоре о 
акцијама за ослобађање од турског ропства.



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 ! AM  Page 74

Бојовићи - Шаранци Родослов

Првог јаиуара 1859. годиие, Шараици су ос- 
лободили маиастир Довољу и уииштили турску по- 
саду која се ту иалазила. Ha тај пачии je отклоње- 
иа иајближа опасиост за Шараице.

Битка на Шаранцнма 1862. годнне

Послије великог турског пораза иа Грахову 
1858. годиие, када je црпогорска војска под комаи- 
дом великог војводе Мирка Петровића потукла 
зиатио јачу турску војску, књаз Даиило дадпе зиак 
Новици Церовићу и васојевићким главарима те и 
оии ударе иа Турке око Колашииа и Мојковца, иа- 
иесу им огромие губитке и иа тај иачии их примо- 
рају да се уздрже од већих иапада иа Шараице и 
друге сусједе.

Турци иијесу могли да забораве како пораз 
иа Грахову, тако ии поразе које су им иаиијели Ba- 
cojевићи, Дробњаци и Шараици. Почели су да се 
припремају иа освету, али им je за то требало вре- 
меиа, па су Шараици били релативио мирии иеко- 
лико сљедећих годииа.

Када je Омер-паша скадарски пошао са 
великом војском да заузме Цетиње и покори Цриу 
Гору 1862. годиие, примијетио je да црпогорској 
војсци пристиже помоћ са разиих страиа, што му 
угрожава позадииу и успорава иапредовање према 
Цетињу. Да би отклоиио опасиост која му пријети 
са леђа, Омер- паша се обратио сарајевском валији 
да скупи што више може добровољачке војске и да 
са њом пође преко Пљеваља и Језера према Ник- 
тттићу гдје би се састао са његовом војском. Чим je
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сарајевски валија добио поруку Омер- паше, иаре- 
ди мостарском Миралај Алај- бегу да сакупи до- 
бровољачку војску из Херцеговиие и Босие и да 
хита Пљевљима. Миралај Алај-бег сакупи од Сара- 
јева до Пљеваља око осам хиљада коњаиика, a ка- 
да дође у Пљевља, позове пљеваљске и колашиис- 
ке главаре да и оии скупе војску. Ови то ураде и 
прикупе још око пет хиљада добровољаца. Трииае- 
ст хиљада војиика Миралај Алај- бег распореди у 
три групе: једиу, од двије хиљаде војиика, упути иа 
Битиие, са циљем да пређу у Језера када Миралај 
Алај бег спали Шараице. Другу групу, од три хи- 
љаде војиика, упути иа Преићаие, a ои са осталих 
осам хиљада војиика, углавиом коњаиика, креие 
пут Колашииа.

Како Миралај Алај бег иије имао иеко вој- 
иичко образовање, a ии потребио војиичко искуст- 
во, лако га иаговоре колашииски и пљеваљски гла- 
вари, из посебие мржње према Шараицима, да са 
својих осам хиљада коњаиика пође преко Сињаје- 
виие иа Шараице.

Оптттта војиичка ситуација у Цриој Гори, na 
и у Шараицима и Дробњаку, била je врло тешка. 
Омер- паша je, и поред упорие одбраие Цриогора- 
ца, освојио Ријеку Цриојевића и у даљем иаступа- 
њу према Цетињу дошао до Добрског села. У теш- 
кој ситуацији, књаз Никола позове све црпогорс- 
ке главаре да похитају у помоћ Цриој Гори са што 
виттте бораца. Одазивајући се позиву књаза Нико- 
ле, Јоксим Кпежевић са шесдесет одабраиих Шара- 
иаца пође у помоћ Цриогорцима и поред тога што 
je сазиао да се гомила турска војска иа десиој обали
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ријеке Таре и то, посебио према Шараицима. Јок- 
сим je одредио свога сииовца Радула Кпежевића да 
га замијеии док се врати са Цетиња.

Миралај Алај- бег пође са својим коњаиици- 
ма иа Шараице преко Сињајевиие, али прихвати- 
вттти иаговор колашииских главара, ие пође дире- 
ктио пут Његовуђе и Језера, већ креие да уиишти и 
попали шараиска села. Ha Преображење, 19. авгу- 
ста 1862. годиие, турска војска пође прво иа село 
Рудаица, до којег се од Сињајевиие долазило јед- 
иим ждријелом обраслим у густу шуму. Шараиске и 
језерске борце су окупили, плаиирали бој и у њему 
комаидовали , у раиијим бојевима јуиаштвима пре- 
каљеии главари: Зуко Раичевић, који je 1875. годи- 
ие са Луком Вукаловићем орагаиизовао херцего- 
вачки устаиак, затим Бећко Закић, официр црпо- 
огорске војске, Радуле-Раде Киежевић, замјеиик 
капетаиа Јоксима Киежевића, Живко Шибалић, 
капетаи племеиа Језера. Од посебиог зиачаја je би- 
ло јуиачко учешће четворице хајдучких харамба- 
ша: Мића Глушчевића, Ристаиа Шараца, Сима Зе- 
јака и Иваиа Робовића. Оргаиизоваии, Шараици 
пропусте Турке да сви уђу у село гдје почиу пали- 
ти, убијати и пљачкати као што су успутио радили 
од Колашииских поља до Рудаиаца. Када je и зад- 
дњи војиик прошао пошумљеио ждријело и ушао у 
село Рудаица, једиа група Шараиаца иападие Турке 
са леђа, a остале групе са свих страиа. Када je отпо- 
чела иеравиоправиа борба, иебо се иаједаипут иао- 
блачило и почела je велика киттта са јаким вјетром 
и грмљавииом. Над селом су се спустили густи об- 
лаци и магла, тако да се турска војска иије могла
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снаћи у ком иравцу да бјежи. Уз то, турске иушке 
кремењаче су се сквасиле од јаке кише, иа нијесу 
могли да их користе. Борба je вођена ножевима, 
сабљама, батннама и камењем. Турци, видјевши да 
их много гине, иочну бјежати ирема Тари гдје je 
иостојао брод-газ. Али и на том мјесту их дочекају 
Шаранци који су били одређени да чувају ирелаз 
код Пренћана. Збуњени и уилашени, Турци нијесу 
знали куда да бјеже, него су безглаво јурили Тари, 
куда није било никаквог иута ни иролаза, него око- 
мите стијене са којих се иадало ираво у бездан. Уз 
то, неко од Турака или Срба завиче „Бјежите, Вла- 
си све иоклаше!“ . У гужви, веклики број Турака, 
заслијеиљен страхом и маглом, скакао je низ сти- 
јене мислећи да je ту Тара. Ha овом мјесту нађено 
je иреко хиљаду мртвих Турака, који су изгубили 
живот стрмоглавивши се низ тарске стијене. Други 
дио Миралај Алај- бегове војске навалио je на Та- 
ру, ко ијешке, ко на коњу, и толико су иретриали 
Тару да je остала легенда да су иоследњи Турци 
ирелазили ријеку неквасећи своју обућу. Ову тур- 
ску трагедију овјековечио je књаз Никола Петро- 
вић у Шаранско-језерском колу: „Некрштена би се 
меса још у наше нашло кланце, a град би се сазидао 
од костура иод Руданце, којег рука Јосфова онде 
јата наслагаше, a већ нека колико га Tape вали за- 
ваљаше“.
У овој бици иогинули су сви знаменитији бегови и 
are из Босне и Херецеговине, Новоиазар-ског 
санџака, иа и сам Миралај Алај- бег. Заилијењено 
je иреко хиљду и ио коња и безброј комада разли- 
читог оружја, оиреме и иосуђа. Сматра се да je том
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приликом погинуло преко три хиљаде Турака. Hu
je без разлога војвода Мирко Петровићи у својој 
пјесми „Бој на Шаранцима“ опјевао ову велику по- 
бједу шаранског племена :

„А Шаранци, Гнијездо јуначко,
И  крваво Шурско разбојшите,
Вазда ће се oeo спомињати “
За успомену на ову велику побједу која се 

надалеко разгласила, Шаранци су подигнули мању 
цркву у Кршу, a Језерци у Жабљаку, обје посвеће- 
не Светом Преображењу. Шаранци, Језерци и Ус- 
коци имали су у овој бици око шездесет мртвих и 
рањених, a међу њима je био и чувени Ускок и ју- 
нак Мићо Глушчевић.

Ц рквау Кршутодигнуиш у славу шаранске бишке

У поводу прославе 140 година битке на Ша- 
ранцима, подигнут je споменик у непосредној бли- 
зини моста на Тари. Тако ће ово скромно спомен 
обележје подсјећати путнике пролазнике и намје-

------- 71 ---------
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рнике на величанствену побједу Шаранаца за Крст 
часни и Слободу златну.

Побједе Шаранаца и Језераца над Турцима
1858. и 1862. године, као и даља упадања Шаранаца, 
Језераца и Дробњака у Херцеговину и Санџак да се 
обрачунавају са озлоглашеним турским зулумћа- 
рима, уплаши Турке на граници са овим племенима 
и подстакну их на многобројне жалбе Цариграду. 
Ове жалбе и све отвореније тражење граничних 
племена да се припоје Црној Гори, a у интересу ве- 
ликих сила, доведу до образовања Комисије за раз- 
граничење између Црне Горе и Турске. Образова- 
на Комисија постави нову сјеверну границу Црне 
Горе, средином дробњачког племена: плапипа Ив-

Сиоменик боју на Шаранцима

Ново разграиичење 
између Црие Горе и Турске

72
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ица- Попов мост иа ријеци Буковици- Сињајевииом 
у Јаблаиов врх- Мигловица код Колашипа. Пре- 
ема овој граиици дио Дробњака, Језера и Шараици 
остаиу у граиицама Турске. Ово je било први пут, 
откако je родоиачелиик шараиског племеиа Мија- 
јло Шарац Властелииовић иапустио плаиу и Заође, 
да се Шараици иађу под пуиом турском влашћу. 
Зиајући како су закрвљеии са сусједиим Турцима, 
сада иијесу имали гдје да се селе и траже мјесто 
гдје би имали виттте слободе од оие која их чека у 
граиицама турске државе. Одлучили су да иду иа 
Цетиње код књаза Николе no савјет како да се по- 
иашају у иовоиасталим околиостима. Иитересова- 
ло их je да ли може Цриа Гора да их заштити од 
очекиваиог турског иасиља. Накои дужег савјето- 
вања, књаз Никола je имеиовао Јоксима Киежеви- 
ћа за војводу и предложио му да са иеколико ода- 
браиих Шараиаца пође код сарајевског валије, да 
тражи пријем и да му укаже иа опасиост која им 
пријети од граиичиог турског башибозлука.

Сарајевски валија je примио Јоксима и дел- 
егате, поразговарао са њима и обавијести се о оиом 
што je сматаро за потребио. Међутим, t o k o m  раз- 
говора валија примијети да je Јоксим и његово дру- 
штво друкчије одјевеио од осталих „меџлиса“ и 
киезова у Босии, a особито му се иије свидјело што 
су имали друге капе, a ие фесове са кићаиком. Зато 
иареди својим кавазима да саопште Јоксиму да пре- 
ко иоћи промијеие одјеће и капе и да иа главе ставе 
фесове са омотаиим чалмама, оиако како у Босии 
иосе киезови и „меџлиси“ (послаиици). Јоксим се 
томе успротивио и да иије било црпогорског коизу-
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ла војводе Пера Пејовића, можда би Јоксим овај 
отпор платио и главом.

Чим се Јоксим са делегацијом вратио од са- 
рајевског валије отитттао je иа Цетиње код књаза 
Николе и саопшти му да ои са Турцима ие жели ви- 
ше иикакве сусрете. Још замоли књаза да га разри- 
јеши и привилегија које му je додијелио прије по- 
ласка код валије. Књаз уважи Јоксимову молбу и 
за војводу шараиског, no препоруци Јоксимовој, 
постави Трипка Џаковића, који je са још иеколико 
шараиских и језерских првака заступао иарод све 
до 1875. годиие.

Зиајући која им опасиост пријети од Шара- 
иаца и Језераца који до сада иијесу били потпуио 
под турском влашћу, и бојећи се да ће ова племеиа 
подстицати српски иарод између Таре и Лима иа 
побуие, Турци одлуче да подигну карауле- фортице 
у Језерима и Шараицима, гдје би биле смјештеие 
сталие турске посаде. Прије иего то уради, валија 
сарајевски затражи од Трипка Џаковића и осталих 
„меџлиса“ шараиских и језерских да дају писмеии 
пристаиак, испред иарода, за подизање караула. Са 
доста иапора, Трипко и остали послаиици убиједе 
Турке да оии сами о томе ие могу одлучити и да je 
за то потребаи пристаиак свих Шараиаца и Језера- 
Ца.

Без помисли да одустаие од своје иамјере о 
подизању караула у Језерима и Шараицима, сараје- 
вски валија дође у Преићаие са виттте батаљоиа вој- 
ске и иеколико топова. Тамо позове све виђеиије 
људе из племеиа да их убиједи иа пристаиак за по- 
дизање караула и да му за то дају своје потписе.
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Позваии иародии представиици покушају иа све 
пачиие да приволе валију да одустаие од иамјере, 
гараитујући му да ће иарод бити мираи, да иеће би- 
ти иереда, na су га чак убјеђивали да je то скупо и 
да има пречих и корисиијих ствари за које треба 
трошити nape из царске кесе. При томе су одржа- 
вање мира иа простору Шараиаца и Језераца гараи- 
товали својим животима. Прије одласка иа саста- 
иак са валијом, Шараици и Језерци обавијесте кња- 
за Николу и затраже његову помоћ. И заиста, 
књаз пошаље војводу Божа Петровића у Шараице 
да им помогие ако их Турци иападиу.

У почетку валија иије хтио ии да чује пред- 
логе и молбе да се ие подижу карауле у Шараици- 
ма и Језерима и упорио je тражио њихов писмеии 
пристаиак. Ha ту упориост, Шараици изађу пред 
валију са иовим доказима.Укажу да иикада раиије у 
тим племеиима иијесу биле турске карауле и да ће 
се, ако се изгрде иарод разбјежати. У том случају 
главари ие би могли гараитовати мир у својим 
племеиима. Оваква упориост иародиих представ- 
иика, a сигурио и иитттта мање сазиање да je иа гра- 
иицу стигла црпогорска војска са војводом Божом 
и бојећи се да би сукоб могао попримити међуиаро- 
дие размјере, валија пристаие да ие гради карауле 
у Шараицима и Језерима. Али je за то тражио чвр- 
сте обавезе и гараиције да ће иарод бити мираи и 
да иеће правити тешкоће турској власти.

Војводу Трипка Џаковића и раиије одрђеие 
„меџлисе“, Турци задрже у Пљевљима, као гараи- 
цију. За  вријеме боравка у Пљевљима одреде им 
сталие плате и обезбиједе животпе иамириице за
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њнхове породнце. Оии су нмалн обећање да одре- 
ђују данак, додуше, у малом нзносу.

Валија, умјесто караула у Шаранцнма и Је- 
зернма, нзградн седам караула на Пренћаннма и у 
Вашкову према Шаранцнма, a на Левер Тарн кара- 
улу и мост са сталном стражом. Она je контролн- 
сала кретање народа од Шаранаца према Пљевљн- 
ма и обратно, нарочнто прн пазарннм даннма и на- 
родннм светковннама.

Шаранци отварају прве школе 
и обнављају манастир Добриловину

Послије пораза на Шаранцнма 1862. годнне, 
одређнвања нове граннце нзмеђу Црне Горе и Тур- 
ске и нзградње караула на Пренћанама и у Ватттко- 
ву, настао je за Шаранце и Језерце мнран пернод, 
све до почетка Херцеговачког устанка 1875. годн- 
не. За  то вријеме мнра, било je доста родннх годн- 
на, a народнн представннцн(„меџлнсн“) у Пљевљн- 
ма, на челу са војводом Трнпком Џаковићем, штн- 
тили су народ од велнког данка Турцнма. Иарод се 
економски опоравно и појавнла се жеља, a потреба 
je свакако одавно постојала, да се поднгне ттткола 
за васпнтање омладнне и да се обновн манастнр 
Добрнловнна. To je немањнћкн манастнр, поднгнут 
у кањону ријеке Tape, посвећен Св. Георгнју. По- 
мнње се у 16. вијеку, a обновљен je 1609. годнне. 
Изгледом подсјећа на морачко манастнрско здање 
na се у народу назнва и „Мала Морача“.

Kao што je раније речено, манастнр Добрн- 
ловнна je био порушен, a, сем тога, није се налазио
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на територији Шранаца, него више на територији 
Бистрице коју су Шаранци, ради заштите, a на тра- 
жење тамошњег народа, прикључили Шаранцима 

Пошто су Шаранци и Језерци изградили дви- 
је цркве, обје посвећене Св. Преображењу, a у сла- 
ву велике побједе на Шаранцима, свесрдно су тра- 
жили од својих главара да издејствују код власти у 
Црној Гори да им помогне обнову манастира Доб- 
риловине и да пошаље стално свештенство како би 
се непрекидно обављали црквени обреди и одржа- 
вали зборови са српским народом из Бистрице и 
Поља колашинских.

Манасишр Добриловина

Добром помоћи црногорске власти и бога- 
тим прилозима српског народа између Лима и 
Таре, Шаранци обнове манастир Добриловину. За 
управитеља дође велики српски родољуб, архиман- 
дрит Дожић. У ћелијама манастира отворе je прва 
основна ттткола. Школа je отпочела са радом 1870.

77
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годиие, a похађало je седморо шараиске дјеце који- 
ма се касиије придружило и троје дјеце Крговића 
из Побросојевића. Њеи први учитељ je био Митар 
Бакић из Васојевића. Учитеља je плаћао сам архи- 
маидрит Дожић, од личиих средстава, no 25 талије- 
ра мјесечио. Влада са Цетиња je касиије одлучила 
да се ттткола у Шараицима преузме за државиу, и да 
се учитељу даје плата и обезбјеђују сви пратећи 
трошкови око школе. ИТколске 1872/3 годиие тттко- 
ла je имала два разреда са 11 учеиика.

У Кршу су Шараици саградили школу 1869. 
годиие. Зграда школе, грађеиа од тврдог матери- 
јала-камеиа и дрвета, била je дугачка 18.30, a широ- 
ка 9.20 метара. Дебљииа зидова je била 0.80 мета- 
ра. Већ 1871/72. годиие ревизију je извршио Гавро 
Пешић, учитељ осиовие тттколе са Цетиња, који je 
подиио и извјештај о раду ове и ттткола у Језерима 
и Дробњаку.

Годиие 1899.Шараиска капетаиија je била са- 
мосталиа као посебиа оргаиизација племеиске вла- 
сти. Бројала je 1801 стаиовиика, од којих je 117 би- 
ло писмеио (6,5%), a према једиом податку из 1909. 
годиие процеиат писмеиости у Шараицима je био 
50% мушких и 5% жепских глава. Језерци су по- 
дигли једиу школу у Жабљаку, a другу у Тепцима.

Маиастир Добриловииа и ттткола у Добри- 
ловиии биле су мјесто окупљања Срба између Таре 
и Лима. Ту су се обављали договори и вршиле при- 
преме за иове иападе иа Турке и коиачио ослобо-
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Шаранци се проширују на десну обалу Tape 
и примају нове избјеглице

За вријеме релативио мириог периода од 
1862. до 1875. годиие, Шараици су се зиатио умио- 
жили. Посебио су увећали своја стада за која сада 
иије било довољио простора за испашу, na су са 
стоком силазили до ријеке Tape, посебио у зиском 
периоду. Пошто су турски иасељеиици били иапу- 
стили Вашково и Преићаие и иијесу обрађивали 
земљу, оии су je дали у закуп, a касиије и продали 
Шараицима и то: Кпежевићима Вашково, Бојови- 
ћима, Вуковићима и Дедеићима Преићаие. Земљи- 
ште Бојовића, Вуковића и Дедеића у Преићаиима 
припало je, послије ослобођења и уједињења 1918. 
годиие, no Закоиу о аграриој реформи братству 
Војииовића. Шараици су са великим ризиком кори- 
стили купљеио земљиште у Вашкову и Преићаии- 
ма јер су озлоглашеии турски зулумћари иападали, 
отимали стоку и убијали чобаие.

Миоге српске породице између Tape и Лима 
које иијесу могле да прихвате да буду турска раја, 
као и оие породице које су биле закрвљеие са Тур- 
цима, тражиле су склоииште у Шараицима. Шараи- 
ци су их радо примали и помагали, јачали одбрам- 
беио, јер су избјеглице биле одважии и храбри Ср- 
би. Дошљаци су због доброг пријема од страие Ша- 
раиаца постали сталии стаиовиици, одиосио приро- 
ђеии Шараици. To су даиашње породице: Павлови- 
ћи, Дедеићи, Благојевићи, Дацићи, Раоиићи, Шара- 
чевићи, Глушчевићи, Радојевићи, Марковићи, Ча-
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баркаие, Миљићи, Лековићи, Остојићи и Дамјано- 
вићи, као и Шљиванчани и Роћени, које су Шаран- 
ци затекли ириликом досељавања. Овим новим 
Шаранцима, на сугестију црногорске Владе, оста- 
ли Шаранци су устуиили дио своје земље, ради на- 
сељавања и иодизања кућа.

Kao што су радо иримали наведене избје- 
глице, Шаранци су радо иримали и задржавали у 
својој средини црногорске иолитичке кривце које 
су црногорски владари ирогонили, најчешће зато 
што су са својим груиама ирелазили у Турску тери- 
торију и убијали озлоглашене зулумћаре, у вријеме 
када je Црна Гора била у добрим односима са Тур- 
ском. Ови иолитички кривци остајали су у Шаран- 
нцима све док их госиодар са Цетиња не би иоми- 
ловао и омогућио да се врате у Црну Гору. Најио- 
знатији од иолитичких криваца који су нашли 
уточиште у Шаранцима били су: Пеко Павловић, 
Илија Ђуканов, Шћеиан Радојев и Машо Вуксано- 
вић. Све избјеглице које су Шаранци иримили и да- 
ли им уточиште, били су најсвјетлији иримјер хра- 
брости у бојевима, родољубљу и владњу.

Одраз Невеснњског устанка 
на понашање Шаранаца

Чим се сазнало за Невесињски устанак, Ша- 
ранци и Језерци, заједно са Дробњацима и Мора- 
чанима, иочеше одржавати састанке и договарати 
се да формирају мање груие које ће уиадати на ту- 
рске територије на десној обали Таре и иросторе 
до Лима и тамо убијати озлоглашене зулумћаре.
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Такође су иастајали да међу тамошњим Србима 
пропагирају устаиак и протјеривање Турака.

Војвода Трипко Џаковић са осталим посла- 
иицима који су били у Пљевљима, иађе иеки увје- 
рљив изговор код пљеваљског паше, иапусте Пље- 
вља и тајио се укључе у већ оргаиизоваие чете за 
борбу против Турака. Паша je позивао Војводу 
Трипка да се врати у Пљевља, a ои се увјерљиво 
правдао да ие може.

Негдје око Петровдаиа 1875. годиие, шараи- 
ски главари дођу у маиастир Добриловииу и тамо 
позову иеколико главара из Мораче и Ускока, na 
заједио са архимаидритом Дожићем одлуче да се 
образује иеколико мањих чета и да оие, no угледу 
иа Невесињски устаиак приступе ликвидирању ту- 
рских злочииаца у Пољима колашииским и иа про- 
стору од Таре до Лима. Шараицима су за сваку озб- 
иљиију акцију посебио сметале турске карауле које 
je изградио сарајевски валија иа Преићаиима и у 
Вашкову. Одлуче да их поруше, a Турке протјерају 
са тих простора. У договору са морачким, уско- 
чким и језерским главарима и архимаидритом До- 
жићем, војводе Јоксим и Трипко са осталим шараи- 
ским главарима, изврше иапад иа карауле, a преко 
иеколико српских породица које су живјеле у Ва- 
шкову и Преићаиама протуре вијест да долази ве- 
лика црпогорска војска да их иападие.Турци се 
заиста уплаше и иапусте карауле које Шараици 
запале и поруше скоро без губитака. Истовремеио, 
Шараици и Језерци својом пропагаидом и утицајем 
убиједе зиатаи дио Срба из Ђурђевића Таре, Кру- 
пица, Бобова и Ограђеиице да се оргаиизују и иа-
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падну Турке и њихове посаде. Ови одважни Срби 
су породице превели у Шаранце, a они, организова- 
но, у групама, упадали преко Tape и нападали Ту- 
рке, наносећи им велике губитке. Тада су поруше- 
не преостале карауле и мост на Тари и прекинута 
свака веза пљеваљских Турака са Никшићем

Погибија војводе Триика Џаковића

Поводом напада устаника на турске посаде, 
ЈТива Черкез, паша из Пљеваља, окупи око дваде- 
сет хиљада војника, што редовне војске што баттти- 
бозлука и дође на Пренћане са намјером да попали 
Шаранце и уиишти побуњенике.

T o m  приликом се задесило мало Шаранца са 
војводом Трипком, који je мостом под Пренћанима 
чувао прелазак Турака преко Tape. Турци се при- 
вуку кроз густу шуму, опколе их и у неравправној 
борби погине свих десет Шаранаца, заједно са вој- 
водом Трипком и његовим оцем Симом. Турци по-

82
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сијеку Триикову главу, задовољни je ионесу за 
Пљевља, a Лива Черкез-иаша одустане од даљег 
иохода на Шаранце. Ова иогибија војводе Триика и 
његових бораца била je 5.октобра 1875. године.

Послије кратког иримирја, од иогибије вој- 
воде Триика до 1876. године, учесташе наиади ве- 
ћих размјера између Турака с једне стране и Шара- 
наца, Језераца, Дробњака, иа чак и Васојевића с 
друге стране. У међувремену, до 1877. године, Ша- 
ранци и Језерци, организовани у нову војну једини- 
цу-батаљон, са одговарајућим војни старјешинама 
и од Црне Горе наоружани савременим оружјем, 
учествовали су у Херцеговачком устанку и дошли 
до Неретве и Мостара. Тамо су остали до аирила 
1877. године, a онда су, због наиада Турака, враће- 
ни у родни крај са задатком да наиадају турске на- 
сеобине између Таре и Лима.

Шаранско-језерски батаљон учествовао je у 
многим борбама иротив Турака и Аустроугара и 
ири томе иоказивао изузетну храброст и одваж- 
ност. У овом батаљону био je иосебно иознат и 
уважаван Богомољски вод који je бројао 28 војни- 
ка, од којих су 26 били Бојовићи из Богомоље и 
Градине, a два војника су била из Санџака. Богомо- 
љски вод je ироглашен најбољим у Језерско- 
шаранском батаљону, a из тог вода иогинуло je иет 
Бојовића. Међу овим Бојовићима био je и Вуко Бо- 
јовић, командант Језерско-шаранског батаљона. 
Ево и имена тих храбрих ратника Богомољског во- 
да:

1. Томо Алијин Бојовић, водиик
2. Милета Јованов Бојовић, иолу водиик
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3. Раднвоје Лукнн Бојовић
4. Драго Ннколнн Бојовић
5. Мирко Николин Бојовић
6. Марко Мирков Бојовнћ
7. Милош Јованов Бојовић
8. Ристо Стеванов Бојовић
9. Крсто Стеванов Бојовић

10. Арсеније Јанков Бојовић
11. Обрад Крстов Бојовнћ
12. Лазар Јаковљев Бојовић
13. Мићун Трппков Бојовић
14. Сава - Пиле Трппков Бојовић
15. Милинко Вукосављев Бојовић
16. Мирко Вулетнн Бојовић
17. Перо Вулетнн Бојовић
18. Владнмнр Радованов Бојовић
19. Петар Лазарев Бојовић
20. Тодор Лазарев Бојовић
21. Раде Лазарев Бојовић
22. Гајо Бојовнћ
23. Видоје Бојовнћ
24. Мијо Бојовнћ
25. Божо Милована-Туја Ђорђева Бојовић
26. Миле Мрдак, пребјегао из Санџака
27. Јаков Јовнћ, пребјегао из Санџака
28. Ботттко Мирков Бојовић
Куда je све ратовао овај батаљон, најбоље 

говорн податак да je одмах no повратку у завичај, 
послије учешћа у Херцеговачком устанку и борби 
око Неретве и Мостара, позван да иде за Морачу, 
у сусрет Мехмед Али- пашиној војсци која се кре- 
тала од Васојевића и Колашипа у правцу манасти-
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pa Мораче. Шараиски батаљои, под комаидом Пе- 
ра Пејовића, потуче турску војску и примора je иа 
повлачење.

Хафис паша пали манастир Добриловину, 
Шаранце и Језера

Сталии иапади Шараиаца и Језераца иа турс- 
ка иасеља између Таре и Лима, особито када су во- 
јиички оргаиизоваии у батаљои и иаоружаии оруж- 
јем, подстакоше турску власт да пошаље Хафис- 
пашу из Сјеиице да се обрачуиа са иападачима, да 
спали Шараице и Језера и да се упути према Ник- 
тттићу који je дуже времеиа иападао књаз Никола.

Хафис- паша креие са осамиаест батаљоиа 
редовие војске, око четири хиљаде башибозлука и 
брдском артиљеријом преко Бијелог Поља, Мојко- 
вца и Сињајњевиие за Шараиаце. Када je дошао иа 
брдо Плаиииицу, одпосио граиицу Шараиаца, задр- 
жи се ради одмора војске и извиђања сиаге про- 
тивиика. Извидиице га обавијесте да je црпогорска 
војска заузета иападима иа Никшић, a да се пред 
њим иалази само Шараиско-језерски батаљои и ие- 
што устаиика који су се раиије придружили Шара- 
ицима.

Док се Хафис- паша иалазио иа граиици Ша- 
раиаца, колашииски Турци убиједе Хафис- пашу да 
пошаље шест хиљада војиика да спале маиастир 
Добриловииу и сва околиа мјеста. Ови то и ураде 
уз мали отпор и губитке, a затим се врате иа Пла- 
иииицу и прикључе осталим пашииим сиагама. 
Пошто војвода Перо Пејовић иије добио тражеиу
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иомоћ од књаза Николе, увиди да се не може суи- 
ротставити толико надмоћној турској војсци и ире- 
дложи својим официрима да Шаранци и Језерци 
склоне иородице у Пиву, Ускоке и Дробњак, a да 
борци штите народ не уиуштајући се у фронталну 
борбу са Турцима, већ да их у кретању задржавају 
колико могу.

Знајући да Шаранци и Језерци немају снага 
којима би га задржали, Хафис- иаша нареди војсци 
иокрет у иравцу Језера, иреко Шаранаца и да иале 
све што може изгорјети.Шаранци су, уз иомоћ око 
четири стотине Васојевића, дочекали Хафис -иашу 
на Руданцима, нанијели му извјесне губитке и за- 
илијенили доста хране и муниције. И иоред вели- 
ке бројчане иремоћи, Хафис-иаши je требало иуни 
мјесец данада иређе и иоиали Шаранце и дио Језе- 
ра и да дође до Пашиие воде у Језерима. Када je 
иреко Левер Tape добио иојачање у војсци, као и 
храну и муницију, Хафис- иаша се уиути иреко Је- 
зера за Никшић.

Сазнавши за овај иокрет Хафис -иаше, књаз 
Никола одвоји од Никшића дио војске и то Дроб- 
њачко-ускочки, Морачки и два Пивска батаљона и 
стави их иод команду војводе Лазара Сочице и ко- 
мандира Грубана Церовића и Драгише Перкова, са 
задатком да Турке зауставе, a ио могућности да их 
иребаце иреко Tape. Овој војсци се иридружио Ша- 
ранско-језерски батаљон и нешто Ускока. Војске 
су се среле на Јаворју и Пашиној води, и иослије бо- 
рбе која je трајала цијели дан, иашииа војска буде 
заустављена и иотиснута ирема доњим Језерима. 
Војвода Сочица и његови командири нијесу иско-
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ристили ову тешко стечеиу побједу, јер су имали 
задатак да се поиашају више одбрамбеио иего да 
иападају и гоие Турке. Поред тога, сматрали су да 
морају одморити војску од тешке борбе и пута и 
припремити je за иову одбраиу. Хафис -паттти иије 
ии иа памет падало да поиово иапада, већ je кри- 
шом припремио повлачење иа десиу обалу ријеке 
Таре и пребацивање војске и артиљерије. To je и 
учииио у току једие иоћи, крајем августа 1877. го- 
диие, оставивши за собом спаљеие Шараице и Језе- 
ра. Ово je било четврто спаљивање Шараиаца от- 
како су доселили из Горњег Колашипа у своју 
садашњу постојбииу, a плијењеии су миого пута.

Погибија Ристана Шарца

Шараици и Језерци иијесу могли заборавити 
паљевииу и пустош које je почииио Хафис паша и 
зато су жељели да се освете Турцима. Лазар Ћоро- 
вић, Ботттко Војииовић и Секуле Караџић скупе 
око четрдесет пет бораца и креиу у осветиичку бо- 
рбу од десие обале Таре до Ћехотиие. Поубијају 
миоге озлоглашие Турке у Ограђеиици, Челебићи- 
ма и Бобову, a турске чифчије са тог подручја по- 
чиу да иаговарају да ие обрађују агииску земљу, 
иего да се и оии боре против Турака. Ова група иа- 
јвише je била у селу Вишњици, мада се турско ста- 
иовииштво из свих тих крајева жалило иа ове осве- 
тиике и тражило заштиту од турских власти.

Ara Бајровић из Пљеваља, припремио се за 
обрачуи са осветиицима, прикупио je податке о њи- 
ховом броју, кретању, a оида са својим башибозлу-
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цнма направно детаљан план. Харамбашама je Ма- 
хмут-ага Бајровић послао поруку да би желио да се 
са њнма састане и да им преда дарове, што осветнн- 
ци погрешно протумаче као његову слабост и ст- 
рах. Мећутнм, једне ноћи, Бајровић са око хиљаду 
и no својих башибозлука опколн село Вишњицу, 
нападне осветннке и у неравноправној борби Тур- 
ци убију њих дванаест осветннка. Међу њнма и чет- 
не харамбаше Лазара Ћоровнћа и Бошка Војиио- 
вића. Осталн осветннцн, од којих многн са тешким 
ранама, успију да се спасу, алн скупо плате своје 
претходно постнгнуте успјехе.

Чувенн ускочкн харамбаша Ристан Шарче- 
вић, који je још раније пребјегао у Шаранце, друге 
годнне no спаљнвању Шаранаца и Језера од стране 
Хафнс -паше, сакупн са Спасојем Војиновићем јед- 
ну четнцу од двадесет пет бораца, углавном Шара- 
наца и Ускока и са њом пређе на десну обалу Таре 
да напада Турке и да им плијенн стоку. Послије 
нзвјесног времена, укаже им се прнлнка и заплн- 
јене велнкн број стоке породнце Мемића и са зап- 
лнјењеном стоком похнтају најкраћнм путем да 
пређу на лијеву обалу ријеке Таре. Када су дошлн 
до Пренћана мнслнлн су да су нзбјеглн опасност, 
алн тако није било. Турскн буљубаша Селнм Ганов 
Ђурђевић, са повећом четом, обилазно je подручје 
Вашкова и Пренћана у цнљу заштнте турског ста- 
иовннштва од оваквнх напада и контроле да Шара- 
ипи не прелазе на турско подручје. Селнм je прнм- 
нјетно стоку и одмах je знао да je турска.Крншом je 
одабирао добро мјесто за засједу и када je Ристано- 
ва и Спасојева група паишла са заплнјењеном сто-
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ком, Селимова чета их из неиосредне близине на- 
иадне и иобије четрнаест Шаранаца заједно са Рис- 
таном. Сиасоје, са осталих десет бораца, једва ус- 
иије да се сиаси. Турци су иовратили заилијењену 
стоку. Тако je завршио живот чувени харамбаша и 
ускок Ристан Шарчевић-Шарац.

Граница Шаранаца 
иослије Берлинског конгреса

Пошто je Црна Гора ио међународним угов- 
орима добила Бар,Улцињ, Плав и Гусиње, књаз 
Никола затражи да у Бар дође стална иосада од 
триста Шаранаца и Језераца. Они тамо остану све 
до закључења Берлинског конгреса 1878. године 
ио којем Србија и Црна Гора иостану независне 
државе и одреди се нова граница ирема Турској, 
односно југоисточна граница Црне Горе ријеком 
Таром. Шаранци и овим разграничењем, као и 
оиим из 1858. године, иретрие штету, јер сва земља 
у Вашкову и Пренћанима коју су Шаранци куиили 
од Турака, остане у граиици турске државе. Они 
Шаранци који су били закрвљени са Турцима са 
десне обале ријеке Таре, нијесу смјели да остану у 
Вашкову, иако je књаз Никола савјетовао да оста- 
ну и да иризнају турско иоданство до бољих време- 
на. Неке иородице заиста остану на својим имањи - 
има у Пренћанима и Вашкову, све до ослобођења 
1912. године и тако избјегну и иоследице аграрне 
реформе од 1918. године, док су они који су се вра- 
тили у Шаранце изгубили своју земљу.

Турска, и иоред одређивања нове границе са
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Црном Гором (ријеком Таром) стално je страхова- 
ла од оружаннх упада Шаранаца и Језераца, те прн- 
ступи нзградњн иових караула и то: Изјаловнца, 
Пресјека, Орашац, Катабун, Шентан, Рамадан, Ва- 
шково, Штрбина, Пренћанн, Трешњица, Левер Та- 
ра, Крнчак и Косаннца.

Шаранци послије Берлннског 
конгерса

Послије Берлнског конгреса 1876. годнне и 
прнпајања Шаранаца Црној Гори, уводн се нова ад- 
мнннстратнвна органнзацнја. Племенске органн- 
зације су претворене у капетаније које су адмнннс- 
тратнвно биле директно везане за Двор на Цетнњу.

Годнне 1916. окупацнјом Црне Горе од стра- 
не Аустроугарске монархнје, укндају се капетанн- 
је, a као дио нове адмнннстратнвне органнзацнја 
уводн се општнна. Шаранци су добили своју опттт- 
тнну са сједнштем у Кршу. У саставу Шаранске оп- 
штнне била су сва села која су припадала шаранск- 
ом племену. Оваква тернторијална органнзацнја 
остала je и послије ослобођења од аустроугарске 
окупацнје, у уједнњеној државн Срба, Хрвата и 
Словенаца, све до 1941. годнне.

Вјековна жеља Шаранаца за слободом и је- 
дннством српског народа, остварена je на Подго- 
рнчкој скупштннн 1918. годнне Ha том нсторијс- 
ком скупу, представннк капетаније шаранске био 
je Богдан Новичии Бојовић нз Змнннце, правннк, 
тада секретар првостепеног суда. Међу посланн- 
цнма округа ннкшнћког, среза шавннчког, трн дро-
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бњачке капетаннје, прпсуствовалн су поред Бог- 
дана Н. Бојовнћа и : Томо Полекспћ матурант, Ст- 
анко Обрадовић свештеннк, Љубо Церовић писар 
Обласног суда, Радован Томић учнтељ и Радуле Ја- 
уковић, секретар Велнког суда.

Година 1941. и Други свјетскн рат, донијелн 
су нова страдања Шаранаца, алн и оио што je нај- 
горе, муку која их до тада није спопадала. Иде- 
олотттке подјеле, као пошаст времена које je дола- 
знло, засјекле су рану у, до тада, једннствено биће 
Шаранаца. Вјековнма ученн да нмају сам једног 
непријатеља, Шаранцн су невиђеном храброшћу и 
јунаштвом браннлн своју слободу. Ова једннстве- 
на, народна одбрана, већ 1941.годнне, под утнцајем 
трагичне заблуде револуционарне свијести и обе- 
ћаног раја на земљн, нмаће своја два фронта. Но, 
тако подијељени на оне који су се борнлн за Краља 
и отаџбину, као темељне врнједностн народа којем 
припадају, и оне који су вјеровалн иовој ндеологн- 
ји, Шаранци су зналн да чувају једни друге од зла 
које су им доноснлн белосвјетскн уљезн. И скоро 
да нема случаја да je племепик нанно зло пле- 
меннку. Али зато, постоји безброј прнмјера узвн- 
шене етнке, храбростн и мудростн Шаранаца, без 
обзнра на којој су се странн борнлн. Војвода Ни- 
кола Бојовић, прнмјер храбростн, достојанства и 
људског морала, вјернн je представннк једне стра- 
не. Вук Кпежевић и храбрн партнзанскн пушкомн- 
траљезац Божндар Миханлов Бојовић, прнмјерн су 
неустрашнве младостн и јунаштва друге стране. .A 
ево нмена Бојовића који су погннулн у ратовнма од 
1852. до 1998. годнне.
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БОЈОВИЋИ ПОГИИУЛИ У РАТОВИМА
1. Милутнн Бојов Бојовић (на Сињајевннн 1833)
2. Бошко Савин Бојовић ( на Црвеној Стнјенн 1852)
3. Јован Раднвојев Бојовић ( на Градијевићима 1875)
4. Мићун Трииков Бојовић ( код Пећи 1912)
5.Павле Илии Бојовић( на Брегалннцн 1913)
6.Урош Милутннов Бојовић( на Бергалннцн 1913)
7. Вуко Иовичии Бојовић ( Грамусовићи 1914)
8. Ристо Стеванов Бојовић ( Грамусовићи 1914)
9. Томо Радованов Бојовић ( Грамусовићи 1914)

10.Иешко Мирков Бојовић ( код Вишеграда 1914) 
И.Милан Милутннов Бојовић ( на Косову 1914)
12.Пиле Трииков Бојовић ( у Никшићу 1916)
13. Мојсије Видов (Мађарска 1916)
14. Милош Станишин Бојовић ( на Скадру 1941)
15. Раде Перков Бојовић ( Бјелова , Пријепоље 1941)

16.Сиасеннја Мања Миркова Бојовић(П љ евљ а 1941)
17. Михаило Дојчов Бојовић ( Никшић 1942)
18. Милосав Лукин Бојовић ( Пљевља 1942)
19. Радоман Алексин Бојовић (убијен 1942.)
20. Петруша Димитријева удата Бајовић(Пљевља 42)
21. Јања Шћеианова Бојовић (Жабљак 1942)
22. Божана Илина удата Томић( Жабљак 1942)
23. Гојко Симеунов Бојовић (Неретва 1943)
24. Милан Милошев Бојовић, код Фоче 1943
25. Божидар Михаилов Бојовић (код Крушевца 1944) 
26 Бошко Илии Бојовић (код Фоче 1944)
27. Раде Лазарев Бојовић (Шаранцн 1942)
28. Радуле Лазарев Бојовић (Босна 1943)
29. Лука Вукосављев Бојовић ( Босна 1944)
30. Вукоман Милићев Бојовић (убијен 1944)
31. Милош Матијев Бојовић( код Пријепоља 1945)
32. Ђурко Милићев Бојовић( Косово 1998)
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ПРИРОДА И ПРИРОДИА БОГАТСТВА 
ШАРАИАЦА

Геоморфолошки, Шаранци припадају Дур- 
миторском подручју које се налази на сјевероза- 
паду Црне Горе и захвата простор од 1.852 квадрат- 
на километра. Дурмиторско подручје je админист- 
ративно подијељено на три општипе: Жабљак, Ша- 
вник и Плужине, али према свим особеностима ри- 
јеч je о јединственом региону. Шаранци припадају 
жабљачкој општини и граниче се са сјевера и сјеве- 
роистока, лијевом обалом ријеке Tape, са истока и 
југоистока, општином Колашин и ускочким огран- 
ком Сињајевине, са југа и југозапада, Језерима, на 
западу, масивом Дурмитора.

Шаранци су брдско-планински крај чија je 
највиша плапипа Корман, висока 1923 метра и на- 
лази се на југоисточној страни Шаранаца. Корман 
je са свих страна оивичен и насељен шаранским 
племеном. Са јужне стране je заокружен ливадама 
и пашњацима, a са сјеверне je обрастао у раскошну 
четинарску шуму.

Сињајевина, са својим огромним пространс- 
твом од којег око половина припада Шаранцима 
(шаранска Сињајевина има око 600 квадратних ки- 
лометара), чини највећи дио шаранске територи- 
је. Шаранска Сињајњевина тточиње од Орујице na 
све до Планинице и Црвеног ждријела, чије су по- 
врттти дуги долови Округлица и Чоланов до све на 
јужној и југозападној страни, Конате и Шаранско 
поље на југоисточној страни и Гомиле на источној
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страни од Кормана. Ha западној страни Кормана je 
Кучајевица са 1783 метра и Шаригора са 1583 ме- 
тра надморске висине.

Моишв са шаранске Сињајевије

У подножју Кучајевице je Смољенско поље, 
богато пашњацима и ливадама. У подножју Кучаје- 
вице je Банкуша са 1410 метара надморске висине. 
Изузетно je богата пашњацима и сјенокосима. Ha 
западној страни Кормана je Шаригора богата бо- 
ровом и смрчевом шумом. У подножју Шаригоре, 
на јужној и југозападној страни, дуж цијеле њене 
територије, налази се Зминица са Барама Бојовића 
и са истоимеиим језером изузетне љепоте. Ha за- 
падним падинама Кормана су Пашине косе са 1680 
метара. Ha сјеверној страни Шаригоре налазе се 
Погрижђе са 1442 метра и Пометеник са 1620 ме- 
тара надморске висине. Са врхова Кучајевице, Ша- 
ригоре, Рестовца и Чукље који су на сјеверозапад-

94
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иој страии Кормаиа, пружа се предивии поглед иа 
Његовуђко поље иа 1315 метара иадморске висиие. 
Изградњом пута Пљевља- Жабљак- Шавиик- Ник- 
тттић и величаиствеиог моста иа Тари 1938-1940. 
годиие, Његовуђа, кроз коју овај пут пролази, пос- 
таје цеитар Шараиаца. У њој се сада иалази школа, 
дрвиа иидустрија и здравствеиа стаиица. До тада je 
шараиски Крш са 1375 метара био шараиско сре- 
дитттте и сједиште. У Кршу су дуго годииа биле смј- 
ештеие просторије шараиске општиие и прва осио- 
виа ттткола послије маиастира Добриловиие. У Кр- 
шу je шараиско племе саградило сабориу цркву, у 
спомеи шараиске побједе иад Турцима 1862. годи- 
ие.

У иепосредиој близиии Крша je и Богомољ- 
ски врх са 1370 метара. Са њега, са западие стра- 
аие, пуцају погледи иа Алугу(1410 метара), Левер 
Тару и Пирлитор.

Територија Шараиаца je богата иајквалитет- 
иијом боровом, смрчевевом и другим шумама. У 
њима има доста дивљачи, посебио вука, лисице, ку- 
ие, зеца, срие, a у тарским стијеиама има дивокозе, 
јазаваца, дивљих свиња, медвједа и других.Такође, 
има доста периате дивљачи:орлова, дивљих пијави- 
ца, свраке јеие, крешталица и др.

Шараиска Сињајевииа je голет без шумских 
комплекса и без воде. Недостатак изворске воде, 
што je главии проблем овог краја, стаповииштво 
иадокнађује сиијежиицама. За појење стоке се ко- 
ристе локве у којима се скупља вода за вријеме сњ- 
егова и киша. Осим Суводола, који je такође оску- 
даи у изворској води, остало шараиско подручје je 
богато водом, a иајбогатији je простор између По-
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грижђа и Горњих Студенаца, гдје на простору од 
неколикоо километара има преко двадесет извора. 
У Горњој Његовуђи je изворска вода звана Шаран- 
ско око којом се служе становници околних села и 
засеока. Познат je и извор Будечевица који се на- 
лази у Јелиној гори.

Зминица U Зминичко језеро

Највећа шаранска ријека je Тара. Нема по- 
требе да износимо њене вриједности no којима она 
представља природну и културолошку вриједност 
свјетских размјера. Али, морамо потенцирати чи- 
њеницу, да су Тара и Шаранци риједак примјер, ре- 
кли бисмо, симбиотичке везе између ријеке и нар- 
ода који живи у њеном окружењу. Највећа и нај- 
главнија притока Таре, са шаранске стране je Љут- 
ица. Она истиче испод оближње стијене и на кра- 
тком путу, од свега 100-200 метара тако je јака да
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скоро сијече Тару. Постоји још неколико мањих 
притока ријеке Tape које су најчешће сезонског 
карактера.

Мосш на рајеца Tapii симбол Шаранаца

Мост на ријеци Тари, у то вријеме највиша и 
највећа грађевина те врсте у Европи, грађен je од 
1938. до 1940. године. Пројектант моста био je про- 
фесор Београдског универзитета, инжењер Мијат 
Тројановић. Мост je висок 149 метара и дугачак 366 
метара. Интересантно je да je при градњи моста 
коришћена дрвена скела са грађом из парне пила- 
не „Браћа Бојовић“ из Потпећа и да je t o k o m  град- 
ње овог величанственог објекта била само једна 
људска жртва. Процјена очекиваних жртава, пре- 
ема пројекту, кретала се до 100!. Прва плоча моста 
са лијеве стране срушена je 1942. године, да би се 
спријечило напредовање непријатељске војске од
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Пљеваља према Дурмнтору. Одмах no завршетку 
Другог свјетског рата, мост je обновљен

Од стајаћпх вода у Шаранцнма je познато 
Змииичко језеро дугачко 280 и широко 24о мета- 
ра. Језеро се налазн на 1285 метара надморске 
висине, у подножју Кучајевнце. Највећа дубина му 
je 3.80 метара, a поред језера пролазн асфалтнн пут 
који се пење према Сињајевннн.

СЕОСКА НАСЕЉА У ШАРАНЦНМА

Реклн смо раније да Шаранцн адмнннстратн- 
вио припадају општннн Жабљак и да на својој те- 
рнторији немају варошн. Даћемо преглед села на 
подручју шаранске општипе са навођењем брат- 
става која у њнма жнве.

Крш, раније био центар Шаранаца, са оптттт- 
ииом, црквом, школом, жандармеријском станн- 
цом, продавннцом и неколнко кафана. У Кршу су 
се одржавали племенскн вашарн на Савнндан, Ва- 
скрс и посебно на Госпођнндан. У Кршу живе Бо- 
јовићи, Крнваћевићи, Поповићи, Булићи, Вукиће- 
вићи.

Селииа, са засеоком Орашац. У њнма жнве: 
Павловићи, Робовићи, Жугићи, Роћенн.

Расова, у којој жнве: Лековићи, Мрдаци, Но- 
ваковићи и Роћенн. Њенн засеоци су Купињак, гдје 
жнве: Остојићи, Мрдаци, Шљнванчанн и Посуке и 
Будечевнца, гдје жнве Бојовићи.

Богомоља je село братства Бојовића. Нала- 
зн се на надморској висиии од 1246 метара. Окру- 
жена je Расовом, Алугом, Кршом, Шљнванском и
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Куковима-Будечевицом. Богомоља je наднешена 
према кањону Таре, односно Бојовића сурдупу. Из- 
над села je Богомољско борје обрасло четинарск- 
ом шумом.

Иема тачних података од када потиче име 
Богомоља и не зна се да ли су joj име дали Шаран- 
ци-Плањани Бојовићи или неко други. Са Богомо- 
љске капе одлично се види манастир Довоља у Пр- 
енћанама и манастир Ахранђела Михаила у Ђурђе- 
вића Тари. Предање каже да се становништво овог 
краја молило богу окрећући се према тим манасти- 
рима, na je тако и настало име

Мошив из Богомоље

Столац, у којем живе Булићи и Вукићевићи.
Шљиваиско,чији су засеоци Јаворовача, Вис 

и Јегдића долина, гдје живе Шљиванчани и Јегди- 
ћи.

Палеж, у којем живе: Шљиванчани, Остоји- 
ћи и Анћелићи.

------- 9 9 ---------
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Пода, у којима живе Анђелићи и Кнежевићи 
Брајковача са засеоком Ћурукача, у којима 

живе: Џаковићи, Поповићи, Делићи, Крстајићи и 
Рогановићи.

Граднна. са засеоцима: Црвена стијена, Дур- 
рлија, Рељино брдо и Металица у којима живе: Ра- 
дошевићи, Бојићи, Бојовићи, Мандићи, Вуковићи, 
Радојевићи и Дамјановићи.

Моишв села Градине

Рудаица, у којој живе Кнежевићи. У засеоку 
Доња Добриловина живе Миљићи, a у Јелиној гори 
на 1761 метру надморске висине живе: Чабаркапе, 
Марковићи, Медојевићи, Бојовићи.

Гомиле, у којима живе Симићевићи. У засе- 
оку Чоланов до живе Кнежевићи и Ласице, a у за- 
сеоку Конте живе Симићевићи и Војиновићи. У 
Перовића луци живе Перовићи.

Пашиио поље, са засеоцима Смољани и Ок-

-------- 1 0 0 ---------
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руглица у којима живе: Пашићи, Алексићи, Ман- 
дићи, Зејаци, Каљевићи, Вуковићи, Рондовићи, Ке- 
кери и Шљиванчани.

Пасји Нуго, у којем живе : Павловићи, По- 
надићи, Стрелице, Шућури, Пејовићии, Дацићи.

Његовуђа са засеоцима: Рамово ждријело, 
Суводо, Врела и Зауглине. У њима живе Бојовићи, 
Анђелићи, Дедеићи, Бајчете, Раонићи, Губићи, Па- 
шићи, Рондовићи, Вуковићи, Џаковићи, Шљиван- 
чани, Остојићи, Савићи, Мрдаци и Бојићи.

Његовуђа, ценшар Шаранаца

Јаблан бара и засеоци Златица и Погрижђе. 
У њима живе Рондовићи, Џаковићи, Крсмановићи 
и Шљиванчани

Љуљашка са засеоцима: Прибранци, Понор, 
Ђедово ноље, Ђедова гора, Вуковића бара, Помет- 
еници, и Лица у којима живе: Бојовићи, Остојићи, 
Зековићи, Поповићи, Криваћевићи, Џаковићи, Ву- 
ковићи, Анђелићи, Крстајићи.

--------l o i ---------
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Студенца са Котлајиним пољем гдје живе: 
Кнежевићи, Џаковићи, Анћелићи. Вуковићи и Кр- 
стајићи.

Зминица. Горња и Доња, у којој живе: Бојо- 
вићи, Бајчете и Крсмановићи. Између Шаригоре и 
Кучајевице пружа се Зминица са Барама Бојовића 
и Зминичким језером.

Зминица

У овом крајолику прекрасне љепоте уздиже 
се црква коју су братственици Бојовићи, уз помоћ 
пријатеља, подигли своме заштитнику Светом Ве- 
ликомученику Георгију.

Алуга, у којој живе: Симићевићи, Раичеви- 
ћи, Аврамовићи и Зуковићи.

Шаранци укупно имају 25 села и 35 засеока!
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ЂУРЂЕВ ДАН 
КРСНА CJIABA ШАРАНАЦА

Крсна слава Мијаила Шарца-Шаренца, као 
уосталом и свих Властелиновића, прије одласка из 
Плане, била je Ђурђевдана. Приликом бројних сео- 
оба и растура, Мијаило и његови потомии су мора- 
ли прикривати своје презиме, како би Турцима за- 
турили траг од освете, али су крсну славу Светог 
Ђорђија вјерно чували и одржали. Колико им je 
значила крсна слава, најбоље показује то што су 
потомци Мијаила Шаренца, због крсног имена мо- 
рали напустити Мартиниће (у Бјелопавлићима) и 
упутити се у нову, трећу заредом сеобу и неизвјес-
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ност. Услов Бјелопавлпћа да би потомци Мијаила 
Шаренца осталн у Бјеопавлићима био je да промн- 
јене крсну славу и да умјесто Светог Ђорђпја узму 
крсну славу Бјелопавлића- Свету Петку. Мада су 
многа братства и племена, раније и касније, и због 
далеко мање прнснле или разлога мијењалн крсно 
нме, потомци Мијаила Шарца то нијесу прнхватн- 
ли. Ово најбоље говорн колико су у њнма биле ду- 
боко утемељене Вјера и траднција као највнше вр- 
иједностн које су усмјеравале њихове жнвотне пу- 
теве и етнчке прннцнпе.

И у Горњем Колашнну, односно Планн ко- 
лашннској, потомци Мијаила Шаренца су славнлн 
крсну славу-Светог Ђорђија. Крсно нме као краје- 
угаонн станац камен, није се мијењало до данаш- 
њег дана. Чак и у вријеме комуннстнчког једнопар- 
тијског система, врло ријеткн су случајевн да je 
неко од Шаранаца напусстно крсну славу и да je mi
je славно јавно или тајно, или бар скрнвено озна- 
чио.

Светн Ђорђнје, шаранска слава, no Новом 
календару се славн б.маја. Ево како Милун Бојо- 
вић, врснн познавалац шаранскнх обичаја описује 
славски обичај у Шаранцнма: „Шаранцн су се за тај 
славски догађај свечано и свестрано спремалн, ка- 
ко би што љепше прославнлн своје крсно нме. 
Прнпремалн су добре ракије, добро овнујско и во- 
лујско месо, бијелог мрса и друге хране. Облачнлн 
су најсвечаннју преобуку коју су нмалн. Чистили су 
кућу и около куће и све доводнлн у најбољн ред. За 
госте су нмалн пријатеље, познаннке, кумове, нз 
свог и дргих племена, који су славнлн друге славе:
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Нпкољдаи, Араиђеловдаи и др. Гости су долазили 
уочи светог Ђорђија, у смирај даиа. Домаћии их je 
са породицом сретао са: „Добро дошли!“, a ови су 
му честитали крсио име и у таквом весељу и распо- 
ложењу су улазили у кућу. Сјели би за већ готову и 
богату трпезу, a остајали до касио у иоћ. Пило се, 
јело, пјевало, али и разговарало иадахиуто и дубо- 
ко, иарочито о јуиаштву и оружју. Стари су, иаро- 
чито уз приповиједање, пушили дугачке чибуке ду- 
ваиа-котробаиа. T o k o m  о в и х  разговора и дугих сје- 
дељки, често су пуиили луле дуваиом и подизали 
пуие чаше, иаздрављајући домаћииу дома и чести- 
тајући му крсио име, уз пригодиу молитве које су 
сви зиали у изобиљу, a која су отприлике гласиле: 
„Здрав си домаћиие! Да ти буде срећиа слава Све- 
ти Ђорђије. Ти Га славио миого љета и годииа, ти 
га славио, Ои ти помогао у свакој вољи и иевољи“. 
Молитве и здравице су биле пригодиог карактера. 
Касио увече, ближи гости одлазе кућама, a оии ко- 
ји су дошли из удаљеиијих крајева остају и ујутру 
славе са иовим гостима. Тако je цијелог даиа, a по- 
том се гости разилазе. Ујутру, иа даи крсиог име- 
иа, домаћии шаље једиог члаиа породице у цркву 
да прекади уз прекадиицу (и ракију) иа којој се 
чита молитва. Прекада се обавља сваке годиие, a 
може и за више годииа“ . Овако je било иекада, a и 
сада се славски обичај тако одвија, иаравио, са 
мањим дозвољеиим одступањима, поготову у пог- 
леду врсте јела и пића која се служе. To je доиије- 
ло иово вријеме.
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РОДОСЛОВ БРАТСТВА ВОЈОВИЋ  

НАСТАНАК ВРАТСТВА ВОЈОВИЋА

Ппсаннх података и писаног предања о нас- 
танку братства Бојовића у Шаранцнма нема, осим 
оног писаног предања Лубурића да братство Бојо- 
вића потиче нз племена Куча од братства Милоше- 
вића и писаног предања Вула Кнежевића да ово бр- 
атство потиче од шаранског братства Ранчевића.

Према томе, сви подаци о настанку братства 
Бојовића који буду даље навођени, потичу од при- 
чања најстарнјих Бојовића са којима су аутори Ро- 
дослова водили непосредне разговоре, a то су: Бог- 
дан Иовичии Бојовић, предсједннк Окружног суда 
у Косовској Митровици и Београду, Стеван Лукии 
Бојовић, учнтељ и просвјетни ннспектор нз Пље- 
ваља, Илинка Стапишипа Бојовић нз Потпећа (ро- 
ођена Зарубица), Анђелија Лазарева Бојовић нз 
Змииице (рођена Томић), Радосав Алексин Бојов- 
ић, пензионер нз Београда, Миливоје Перишин Бо- 
јовић нз Змннице, Мијајило Зуковић, земљорадннк 
нз Глибаћа код Пљеваља, Радоман Мирка Бојови- 
ћа, пензионер нз Бара, Лале Бојовић, пензионер нз 
Сивца.

Милун Миланов Бојовић, пензионер нз Жа- 
бљака, објавио je 1992. године књигу „Племе Ша- 
ранци и његови Богомољски Бојовићи“, у којој je 
дао ииз документованих података о огранцнма Бо- 
јовића: Јуковићима, Грловнћнма,Чуновнћима и Му- 
шовићима. Податке које ои наводи о овим огра- 
нцима братства, као живи свједок и нзванреднн по-

-------- 1 09---------
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зиавалац прилика, сматрамо веома вјеродостојиим. 
У помеиутој књизи дати су и бројии, веома вријед- 
ии, историјски провјереии подаци о учешћу Шара- 
иаца, посебио припадиика братства Бојовић, у бро- 
јиим ратовима са Турцима, као и у Првом и Другом 
балкаиском рату, Првом свјетском рату, у времеиу 
аустроугарске окупације и између два свјетска ра- 
та. Овом приликом морамо иагласити драгојеио- 
ст података које je дао Милуи Бојовић, посебио, о 
етиографским, али и о географским и другим кара- 
ктеристикама Шараиаца. Ово тим прије што мла- 
ђе геиерације браствеиика, удаљавањем од завича- 
ја, иеријетко заборављају обичаје и традцициоиа- 
лие вриједиости својих предака, које су их одржа- 
ле у тешким условима борбе за опстаиак. Ои je ко- 
ристио казивања још иеких старих браствеиика : 
Милиика Бојовића из Будечевице који je умро у 
110. годиии живота и био велики позиавалац про- 
шлости и историје Шараиаца, посебио братва Бојо- 
вића, Иваиа (Бећа) Арсеиијева Бојовића, Ђорђија 
Радева Бојовића, Филипа Бојовића, Јоваиа и Радо- 
мира Бојовића.

Ботттко Илијии Бојовић, професор иа Сор- 
боии, прикупио je преко Иитериета податке за око 
1200 Бојовића и/или њихових сродиика.

Приликом комплетирања података за овај 
Родослов зиачајиу помоћ су дали братствеиици ко- 
ји припадају средњој и млађој геиерацији и који 
вредиују и достојио слиједе традицију и иаслеђе 
својих предака. Ради провјере података које je при- 
је двадесет пет годииа у рукопису оставио Драгу- 
тии С. Бојовић, допуие и комплетирања података

--------l i o ---------
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за братствеиике рођеие послије тог времеиа, no 
иеколико братствеиика из сваког ограика je пров- 
јеравало и давало податке за свој ограиак. Од ве- 
ликог зиачаја иам je била и њихова помоћ и у из- 
бору зиамеиитијих одива и сиаха братства Бојо- 
вића, јер сигурио да директии иаследиици у сваком 
ограику иајбоље зиају о којим то њиховим мајкама, 
сестрама и сиахама се са поиосом прича и припови- 
једа. Њихова помоћ je била посебио драгоцјепа и 
при скупљању аиегдота, казивања, догодовштииа, 
фотодокумеитације којима je овај Родослов обога- 
ћеи. To су према ограицима:

За потпмке Бојовог сииа Мплутииа:
Проф. др Ботттко Илијии Бојовић из Пари- 

за, Мр Новица Богдаиов Бојовић из Београда, др. 
Радмило Николии Бојовић из Београда, Вељко Jla- 
зарев Бојовић из Змииице, Вукосав Лукии Бојо- 
вић, из Београда, Периша Миливојев Бојовић, из 
Подгорице, Марија Вукосављева Бојовић из Бео- 
града, Вељко Милутииов Бојовић, из Пљеваља, 
Веко Миловаиов Бојовић из Змииице, Ђорђије 
Мићов Бојовић, из Змииице, Слободаи Миловаиов 
Бојовић из Подгорице, Зораи Војислава Бојовић 
из Подгорице, Љубо Душаиов Бојовић, из Прије- 
јесњача, Богољуб Милорадов Бојовић из Београда 
и Јоваи-Јоцо Михаилов Бојовић из Бања Луке.

За потомке Бојовог сииа Неша:
Мр Момчило Стеваиов Бојовић, из Пљева- 

ља, Божидар и Томислав Радосава Бојовића из Бе- 
огарда и Драгомир Урошев Бојовић из Пљеваља. 

За потомке Бојовог сииа Ђорђпја:
Мр Ботттко Миловаиов Бојовић из Новог Са-
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да, Радош Бојов Бојовнћ нз Подгорице, Ранко Мо- 
мнров Бојовнћ нз Подгорице, Мимо Радоманов Бо- 
јовнћ нз Лица, Вуколе Вуков Бојовић нз Подгори- 
це, Марннко Вуков Бојовић нз Лица, Радомир и 
Веселнн Видојев Бојовић нз Његовуђе.

За иотомке Бојовог сииа Драгића:
Др Зоран Бранков Бојовић нз Жабљака, 

Драгутин- Перо Андријин Бојовић нз Новог Сада, 
Зоран Драгутинов Бојовић нз Новог Сада, Зоран 
Радоманов Бојовић нз Новог Сада, Радисав- Лале 
Јованов Бојовић, нз Змннице, Милан Милунов Бо- 
јовић нз Новог Сада, Томислав Јованов Бојовић нз 
Београда, Богдан Бранков Бојовић нз Пљеваља.

При писању Родослова братсва Бојовића, 
вјеродостојиим сматрамо предање Вула Кнежеви- 
ћа, оио које се уосталом преноси с кољена на ко- 
љено у нашем братству, no чему су Бојовићи пото- 
мци Мијајла Шарца Властелнновића нз Плане у 
Херцеговини (Шема 1). Ради објектнвности ми смо 
нзнијелн и предање које наводи Андрија Лубурић, 
no којем су Бојовићи потомци братсва Милошеви- 
ћа нз Куча. Ha тај пачнн дајемо могућност и оиим 
братственнцнма који подржавају Лубурићево пре- 
дање, без обзнра колико оии били малобројни, да 
се упознају са чнњеницама и да процијене њихову 
вј еродостој ност.

Пнсаннх докумената о настанку братства 
Бојовића било je свакако у матнчннм књигама ро- 
ђених и умрлих док нијесу уништене у разурима 
манастира Добриловнне и Довоље, цркве у Кршу 
и других. Нажалост, та писана документа су уииттт- 
штена у неповрат. Може се основано претпостав-

--------112 ---------
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ПРЕДАЧКА ЛИНИЈА ДО 
РОДОНЧЕЛНИКА

Шема 1
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ити да je племе Шараиаца имало бар иеколико бра- 
тстава када су се доселили у Горњи Колашии и иас- 
таиили између ријека Бистрице и Плаиииице. Ме- 
ђутим, та се братства у Горњем Колашииу још ии- 
јесу појављивала у међусусједским одиосима, иего 
су имали заједиички иазив за све њих- Шараици.

Пошто су Шараици провели у Горњем Кола- 
тттииу око сто годииа, у том времеиу су се братства 
подијелила. Ти иови иараштаји у оквиру раиијих 
братстава или цијелог племеиа сачињавали су гру- 
пе повезаие истим родоиачелииком, a можда су те 
групе претстављале и самосталие екоиомске гру- 
групе, што je у даљем развитку водило стварању 
иових братстава.

Писаио предање (no Вулу Киежевићу) тврди 
да je у Горњем Колашииу прије пресељавања у да- 
пашње Шараице било више мањих и иеколико ве- 
ћих братстава. О мањим братствима у Горњем Ко- 
лашииу иема ии писаиих података, ии усмеиог пре- 
дања. Међутим, зиа се да je шараиско племе у Гор- 
њем Колашииу имало од већих братстава Киеже- 
виће, Раичевиће (Бојовићи, Џаковићи, Симићеви- 
ћи, Поповићи, Криваћевићи), Аиђелиће и Вукови- 
ће и Ћосовиће. Ова братства шараиског племеиа у 
укупиом свом броју, осим оиих који су се раиије од- 
селили у Србију и Славоиију, и једие породице Аи- 
ђелића која се вратила због ујчевиие у Плаиу код 
Гацка, пресељавала су се у етапама од почетка дру- 
ге половиие 18. вијека из Горњег Колашииа у Ша- 
раице.

Позиато je да су се Шараици када су дошли 
из Горњег Колашииа, прво иаселили у Рудаица и
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Јелииу гору, a послије, због великих сњегова и лак- 
кттте исхраие стоке, преко зиме су се спуштали иа 
Пода, ближе ријеци Тари. Доциије, како су се уми- 
ожавали, иасељавали су и мјеста удаљеиија од Tape 
и иа вишим иадморским висииама. Даиашње стаии- 
ште Шараиаца звало се иајвјероватиије, Потарје, a 
тек касиије се, no досељеиицима, иазвало Шараи- 
ци.

Пошто су се Шараици из Плаие у даиашњу 
постојбииу пресељавали од 1712. до 1782 годиие, 
тамо су се преселили и Раичевићи и тек у садашњој 
шараиској постојбиии од Раичевића иастаје брат- 
ство Бојовића. И даиас око Лебаиа у Србији живе 
потомци пресељеиих Шараиаца Раичевића-Боја и 
Стеваиа. Доброслав Туровић (Вујачић), у својој 
хроиипи „Гајтаи у НОБ-у“, помиње и досељење 
Богдаиа Раичевића у село Дреице код Медвеђе го- 
диие 1879. У друштву са Богдаиом Бојовићем често 
je био тада ваздухопловии пуковиик у пеизији, Сте- 
ваи Раичевић, чији су сродиици Раичевићи прије 
Другог свјетског рата живјели код Лебаиа. Стеваи 
се истакао у ратовима које je Србија водила 1912. 
до 1918. годиие, када je заслужио високи чии пуко- 
виика и бројиа одликовања.

Нема поуздаиих података да ли су потомци 
Мијаила Шарца-Шараици-Плањаии почели узи- 
мати иова презимеиа no својим прецима још док су 
живјели у колашииској области, или no пресеље- 
њу у даиашњу постојбииу-Шараице. Зиа се да су то 
први урадили потомци киеза Мира, примивши иово 
презиме Кпежевић. Потом су то урадили и остали 
потомци Мијаила Шарца. Тако je иастало четриае-
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ст братстава која потичу од истог родиачелиика.То 
су: Киежевићи, Раичевићи, Бојовићи, Џаковићи, 
Зуковићи, Симићевићи, Криваћевићи, Поповићи, 
Апђелићи, Вуковићи, Радошевићи, Пашићи, Чичи- 
ћи и Роидовићи( Шема 2).

Раичевићи, од којих касиије иастаје иајвећи 
број шараиских братстава, директии су потомци 
војводе Радича који се ттомиње у миогим докумеи- 
тима из тог времеиа као војвода из Плаие у кола- 
шииској области. Рођеи je 1587. годиие у колашии- 
ској Плаии, a погииуо je 1638. годиие код Бијелог 
Поља од Турака, који су га позвали иа преговоре 
око иеког умира и убили иа превару. Војвода Ра- 
дич се ттомиње као приложник маиастира Добри- 
ловииа који je виттте пута разараи од осмаилија. Ра- 
дич je био велики јуиак и борац за Слободу свога 
племеиа и српског иарода.

Војвода Радич je имао осам сииова.Од 
Радичева сииа Николе je Раич, и no њему потомци 
добијају иово презиме Раичевић, a под тим прези- 
меиом се први ттомиње његов сии Аитоиије.

Раич je имао четири сииа: Милету-Џака, Са- 
ву, Аитоиија и Јовапа-Симића. Од Милете-Џака су 
Џаковићи, од Саве су Зуковићи (од Савииог сииа 
Грубора) и Бећковићи (од Савииог сииа Вукаши- 
иа), од Аитоиија Бојовићи (no Аитоиијеву сииу Бо- 
ју), и од Јовапа-Симића су Симићевићи. Од Џако- 
вића касиије иастају два ограика: Криваћевићи (по 
Мијаилу Кривом, сииу Џакову) и Поиовићи (по 
попу Виду сииу Гледа Џакова). Kao ограиак од Кн- 
ежевића су Радошевићи (од Радоша Остојииа, уиу- 
ка киеза Мира). Од Лала, брата Раичева су Паши-
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ћи и Чичићи. Потомци војводе Радича су Вукови- 
ћи (од Вука сииа Радојичииа) и Рондовићи (од Jla- 
кића-Роида). Аиђелиђи су презиме добили no ие- 
кој удовици Аиђелији. У шараиска братства се уб- 
рајају и Ћосовићи који потичу од једиог шараис- 
ког братствеиика који je био ожењеи из кричко- 
затарског краја. Ои раио погиие у боју са Турцима 
и његова жеиа се поврати у род са сиичићем. Пре- 
уда се за иеког „Ћоса“ ( иије имао браде и брко- ва) 
и пошто иијесу имали дјеце у том браку, Ћосо свог 
пасторка посиии и остави му све имање у иас- 
љеђе. Потомпи овог усвојеиог Шараица се про- 
зваше Ћосовићи. И Ћоровићи који су од Ћосови- 
ћа (потичу од Вучића Радојева Ћосовића) порије- 
клом су Шараиаци.

Бојо Раичевић je имао сииове: Милутииа, 
Неша, Ђорђија и Драгића, a да ли je имао жеиске 
дјеце, такође се ие зиа (Шема 3). Имеиоваии Бојо- 
ви сииови су први добили презиме Бојовић, no оцу, 
и од њих потичу сви Бојовићи у Шараицима, као и 
оии који сада живе у Београду, Новом Саду, Пљев- 
љима, Никшићу (сем Жупљаиа који славе Светог 
Луку и потичу од Никше), Кичави код Бродарева, 
Сивцу, Сомбору, Прељиии код Чачка, Бару, Под- 
горипи и другим мјестима. Доста Бојовића се одсе- 
лило за Америку и о њима, иажалост, иема поузда- 
иих података. Постоји велика вјероватиоћа да од 
шараиског братства има потомака Бојовића у То- 
гт.пипи. Лесковцу, Лебаиима. Према подацима Ми- 
луиа Бојовића, у Србији код Чачка живи велика 
породица Бојовића од Новице Бојовића- Шубари- 
ћа који je побјегао у Србију послије убиства свога
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рођака Стеваиа Бојовића-Чуиовића.Ои се иије 
иикада враћао у Шараице, али се зиа да има пото- 
мке, велику породпцу у Прељиии код Чачка.

Не зиа се тачио када су Бојови потомци до- 
били презиме Бојовић. Међутим, посредио се мо-

Ш ем а 3
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же нзвестн закључак да су то ирезнме добили у 
иоследњој четвртннн 18. вијека, јер je Бојов сии 
Милутнн са ирезнменом Бојовић иогинуо на Сиња- 
јевннн у борби са Турцнма 1833. или 1834. годнне, a 
тада je нмао већ одрасле синове.

Бојовићи жнве у шаранскнм селнма Богомо- 
љи, Градннн, Змииици и засеоцнма Будечевнца, Је- 
лнна Гора и Љуљашка.

О Бојовнм иотомцнма, односно његовнм си- 
новнма и њиховим иотомцнма, за неке, иостоје ско- 
ро иотиунн иодаци, док, за друге, ти иодаци нијесу 
сасвнм сигурнн, иоготово нијесу за женску дјецу и 
жене којима су Бојовићи били ожењенн.

Све невоље и радостн које су дожнвљавала 
остала братства илемена Шаранаца ирежнвљавало 
je са њнма и братство Бојовића. Све карактерне ос- 
обине осталих братстава нз илемена, истовјетне су 
особинама братства Бојовића.

Иико од потомака Бојових синова који су 
добилн ирезнме Бојовић, није мијењао ирезнме, 
иити су се међусобно женнли и удавали, осим у јед- 
иом случају ирије Другог свјетског рата. Синовац 
тог Бојовића, оиет се оженио однвом Бојовића ио- 
слије Другог свјетског рата. Мијајило Зуковић, ко- 
ји се иреселио нз Алуге у село Глибаће, иричао je 
својевремено да je ои крвно блнжн комити Бошку 
Бојовићу него некн Бојовићи. Ииаче, Мијајло Зу- 
ковић je иотомак Антонија Раичевнћа као и Бојо- 
вићи.

Бојовићи су задржали крсну славу Ђурђев- 
дан, a ниједна иородица се до сада није нздвојила у 
иосебно братсво као што су то учииили на ирнмјер,
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Радошевићи нздвајањем нз братства Кнежевића и 
Рондовићи који су се нздвојилн нз братства Вуко- 
вића. Свн Бојовн снновн, данас нмају иотомство. 
Неки бројније, неки мање бројно, али остале су бл- 
нске везе међу братственнцнма, братска љубав и 
уважавање незавнсно од тога које огранку се ири- 
иада

Најстарији Бојов сии Милутнн, иреселио се 
у село Змнннцу, док су остала његова браћа оста- 
ла гдје су и до тада жнвјела.

Богдан Бојовић je био одличан иознавалац 
родослова Бојовића, иочев од Боја до иосљедње ге- 
нерације. Нажалост, ои то није заиисао, али су свје- 
же заиамћена његова казнвања. Велнкн дио овог 
што се нзносн у Родослову засннва се на његовнм 
казнвањнма.

Овдје смо дужнн нзнијетн став у односу на 
нека мишљења да je било Бојовића и ирије Бојовнх 
иотомака, да смо ио њнма добили ирезнме, те да je 
наше братство у сродтву са некнм Бојовићима у 
Црној Гори, Србијн и другдје. Сматрамо то стано- 
витттте иогрешннм, јер шарански Бојовићи немају 
илеменске ии родбинске везе са Бојовићима у Жу- 
ии ннкшићкој и Васојевићима. Било je доста Бо- 
јовића који су се одселили нз Шаранаца и њихови 
иотомци се могу наћи на ширем домаћем иростору 
и у нностранству. Често су се иотомци одсељеннх 
Бојовића уклаиали у нове среднне и многи од њих 
не знају своје коријене и своје иоријекло. Зато, ка- 
да се доносн суд о сродннцнма и сродностн, треба 
бити обазрив.

Др Ђоко Пејовић, у дјелу које говори о
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сеоби Цриогораца и Херцеговаца, иаводи да се го- 
диие 1871. у Србију преселило 11 шараиских поро- 
дица. Годиие 1877. одселило се у Србију, у Јаблаии- 
цу, из Дробњака, Језера и Шараиаца 434 лица. Го- 
диие 1979. од краја јула до краја децембра, исели- 
ло се у Србију, преко Босие, 810 породица са 4.366 
члаиова. Међу њима je било и Шараиаца. Годиие 
1880. у Јаблаиицу и Топлицу се преселило 6 шара- 
иских породица са 36 члаиова. Годиие 1881. у Босиу 
се преселило 5 шараиских породица са 27 члаиова. 
Исте годиие се у Јаблаиицу и Топлицу одселило 9 
шараиских породица са 58 члаиова. Годиие 1884. 
једаи Шараиац се преселио у околииу Фоче, сада- 
шње Србиње, са 8 члаиова породице. Годиие 1888.1 
Шараиац се одселио у Турску, иа простору од Пље- 
ваља до Цариграда. Годиие 1889.1 Шараиац се од- 
селио у Турску са 24 члаиа породице, a 2 Шараица 
у Србију са 15 члаиова породице. Исте, 1889. годи- 
иие, je прешло у трећој групи иа Левер Тари (31. 
октобра) 320 породица са 2091 члаиом из Пиве, 
Дробњака, Језера и иепозиат број из Шараиаца, 
ради иасељавања у Србију. Годиие 1904. одселиле 
су у Србију 3 шараиске породице са виттте члаиова.

Овдје иаглашавамо да су ова исељавања 
вршеиа no одобрењу Црие Горе (из које су се исе- 
љавали) и no одобрењу Србије, у коју су досеља- 
ваии. Ови подаци др Пејовића су веома поуздаии 
јер их je добио иа осиову пасошких архива, одиос- 
ио књига обје земље.

Међутим, поред овог легалиог исељавања 
било je доста исељавања иа своју руку и без зиања 
власти. Др. Пејовић ие иаводи у подацима имеиа и
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презимеиа исељеиика, иего само број домаћииста- 
ва и члаиова породица. Доброслав Туровић ( Вуја- 
чић) у својој хроиипи „Гајтаи у НОБ-у“, иаводи 
сваког домаћииа досељеиика у Лебаие и околииу и 
број члаиова домаћииства као и мјесто одакле су се 
доселили. Од шараиских братстава иаводи само 
два Раичевића, једиог Кпежевића и иеколико Зеја- 
ка, мада Зејаци иијесу Шараици, али су се вјероват- 
ио тако представљали.

Туровић ие иаводи ииједиог Бојовића као 
досељеиика, али иаводи Недјељка и Николу Бојо- 
вића који су живјели под Гајтаиом. Нема података 
ии чији су ии како су доселили. За  Недјељка каже 
да je учествовао у Бугарском рату 1913. годиие и да 
je одликоваи Одредиом за војиичке врлиие. За  Ни- 
колу каже да je био ђак прокупачке гимиазије 
1908. годиие и да je учествовао у Топличком уста- 
ику 1917.годиие. Према иаведеиим годииама када 
су ова два Бојовића тамо живјела и дјеловала, да се 
закључити да су и њихови преци, или оии личио, 
доселили у Лебаие, одиосио Јаблаиицу када je тамо 
било досељавање од 1878. до 1920. годиие.

Др Ђоко Пејовић иаводи да су србијаиским 
властима причињавали велику тешкоћу досељеии- 
ци који су долазили без пасоша и одобрења, јер mi
je било осигураио мјестио за њихово иасељавање. 
Забрањивали су им да иду у Србију даље од Ужи- 
ца, док им се ие одреди мјесто иасељавања. Вла- 
димир Дедијер у свом трећем тому „Прилог за био- 
графију Јосипа Броза Тита“ иаводи да су ти илегал- 
ии црпогорски и херцеговачки досељеиици испје- 
вали оиу пјесму „Са Овчара и Каблара“ којом су у
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даљем тексту молили владоца Србије да им одо- 
бри иасељење у Србију, na су ту пјесму касиије, у 
току Другог свјетског рата, партизаии прилагоди- 
ли својим потребама.

Богдаи Бојовић je причао да се Милутии- 
Мидо Бојовић, сии Милића Милутииова,одселио са 
три сииа у село Власово код Куршумлије. Са Мир- 
ком, који je погииуо код Кумаиова 1912.годиие у 
Балкаиском рату, Милаиом, који je погииуо иа Ко- 
сову 1915. годиие и Милисавом, који je као војиик 
умро у рату 1914-1918. годиие. Богдаи je сматрао да 
од Мидових сииова иије остало потомство, мада и 
сада постоје Бојовићи у селу Власову и Житорођи 
код Прокупља, што остаје обавеза млађих Бојови- 
ћа да испитају. У вријеме НАТО агресије иа Србију 
и Цриу Гору, потомак Милића Милутииова, Ђурко 
Милићев Бојовић из Потпећа код Пљеваља, поги- 
иуо je иа Косову као храбри борац српске војске. 
Човјек се мора запитати да ли je то само пука 
случајиост или судбииа која je припадиицима 
иашег братства одредила да гииу тамо гдје се бра- 
ии достојаиство и име рода српскога. Богдаи je 
такође тврдио да се Бајо (Ђуро), сии Матије Милу- 
тииова, одселио са четири сииа у Сијерииску бању. 
Њихова се имеиа ие зиају, али се зиа да су сви изги- 
иули у ратовима од 1912. до 1918. годиие и да су без 
потомства.

Радосав Алексии Бојовић je тврдио да се 
Мико, сии Миловаиа Нешова, са сииовима Божом 
и Радосавом одселио у Лебаие 1889. годиие, али га 
Туровић ие иаводи у својој Хроиипи.
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ОГРАИЦИ У ВРАТСТВУ ВОЈОВИЋ

Аитоиије Рапчевић, припадиик оида иајбр- 
ојиијег братства међу (још увијек) Шараицима, по- 
ред остале дјеце имао je и сииа Боја, no коме су ње- 
гови потомци добили презиме Бојовићи. Ово пре- 
зиме појављује се у Шараиском племеиу тек иеко- 
лико децеиија послије досељавања племеиа из Гор- 
њег Колашииа у даиашњу постојбииу, тј у почетку 
последње четвртиие осамиаестог вијека. До овог 
закључка се може доћи посредиим путем јер je Бо- 
јов сии Милутии са презимеиом Бојовић, погииуо 
иа Сињајевиии у борби са Турцима годиие 1833., a 
тада je имао већ пет сииова. To зиачи да je морао 
бити рођеи у задњој четвртиии осамиаестог вијека.

Родослов братства Бојовића из Шараиаца, 
који дајемо иа увид, обухвата Бојове потомке, по- 
чев од његових сииова све до краја 2006. годиие ка- 
да су прикупљеии подаци за последње кољеио Бо- 
јовића.

У Родослову се ограици у братству Бојовића 
прате према Бојовим сииовима Милутииу, Нешу, 
Ђорђију и Драгићу. Потомци су у сваком ограику 
разврстаии у „кољеиа“ no времеиу рођења, рачу- 
иајући Боја, родоиачелиика братства, као прво, a 
његове сииове као друго кољеио. Потомпи из ис- 
тог кољеиа сва четири Бојова сииа су у истом сро- 
диичком одиосу међу собом. Ha примјер, Бојова 
четири сииа су међусобио браћа, a њихова дјеца су 
браћа, одиосио сестре од стричева. И тако даље.

Ради боље прегледиости дати су шематски 
прикази свих ограиака братства Бојовића, као и
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шеме иредачких линија унутар сваког огранка, та- 
ко да се може веома лако видјети гдје ко ирииада 
ио родоначелннцнма огранака братства и које je 
кољено у свом огранку, односно братсву. Шеме су 
ириложене на крају текстуалног дијела сваког ог- 
ранка, a збирна шема на крају књиге. Ha тај начии 
се иружа могућност за лакши увнд у сродству и 
везн са осталим браственнцнма. Збирна шема je 
дата за осам кољена јер се иросторно није могао у 
њој ирнказатн и девето кољено. Међутим, врло je 
лако да се из разрађене шеме иредачке линије ио 
огранцима нађе иозиција братственика и овог ко- 
љена у Родослову.

Првобитна замисао нам je била да се ири на- 
вођењу основних биографских иодатака иоједииих 
братсвеника у антрфилеу дају анегдоте, догодовш- 
тине или кратке цртице сачуване о том братстве- 
нику, a које осликавају његов лик и особине. Ииак 
смо се одлучили, ирвенствено из разлога боље ире- 
гледности, да то дамо у иосебној цјелини.

Хронологију братства дата у Албуму конци- 
иирали смо као својеврсни документ који, иоред 
асоцијација и закључака, треба да мотивише ана- 
литичка размишљања и ироучавање.

Уз Родослов смо ириложили и текст „Ша- 
раначко-језерско коло“ које je о овом илемену си- 
јевао књаз Никола Петровић у свом дјелу „Нова 
кола“. Приложили смо и данас скоро заборављену 
иоему „Орловиште“ од комите Млађена Џакови- 
ћа, како би овај вриједни документ сачували од де- 
финитивног заборава.



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 +++ g lavn i.qxd 7 /5 /2007 & ! AM  Page 132

Бојовићи - Шаранци Родослов



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 ! AM  Page 133

Бојовићи - Шаранци Родослов

A.
ПОТОМСТВО 

ВОЈОВОГ СИНА МИЈГУТИНА
II КОЉЕИО

1. Милутии Бојов, рођен je у другој иоловн- 
ии осамнаестог вијека као најстари Бојов сии. Са 
својим потомством стално се настанно у Змииици. 
Погинуо je у борби са Турцнма 1833 или 1834. годи- 
не на Сињајевннн. Из брака са Коруном Пешић нз 
Лубннца, у Васојевићима, нмао je дјецу:

а. Марка,
б. Матију (који je био блнзанац са Марком)
в. Шћеиана,
г. Малишу,
д. Милића,
ђ. Ружнцу (рођена у Змииици, нема иодата- 

ка да ли се удавала, гдје je умрла и гдје je сахрање- 
на)

е. Стану (рођена у Змииици, домаћица, удата 
за Дедеића нз Доброг Иугла, нема иодатака да ли je 
нмала дјеце).

a.
ПОТОМЦИ 

МИЛУТИИОВОГ СИИА МАРКА
III КОЉЕИО

1. Марко Милутииов, рођен у Змииици, зе- 
мљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Имао je 
синове Днмнтрнја-Дића и Теодосија-Жоља. Ие зна 
се да ли je нмао женске дјеце.

--------121 ---------
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IV КОЉЕНО

1. Димитрије-Дићо Марков, рођен у Змиии- 
ци, земљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Из 
брака са Симуном Вујачнћ нз Ускока нмао je дје- 
цу: Перншу, Перка, Станншу, Петра, Среда, Стану 
(рођена у Змииици, домаћица, удата за Ђорђија 
Остојића у Врела, нмала снна Миханла), Петрушу 
(рођена у Змииици, домаћица, удата за Бајовића нз 
Пауча код Пљеваља, иогннула 1942.годнне. Имала 
je сннове Милоша и Уроша и кћер Милицу (рође- 
на у Паучу, домаћица, удата за Крејовића у Зенн- 
цу код Пљеваља).

2. Теодосије-Жољо Марков, рођен у Змиии- 
ци, земљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Из 
брака са Марнцом Караџић нз Петњнце није нмао 
дјеце, него су усвојилн Станншу, снна његовог бра- 
та Днмнтрија.

V КОЉЕНО

1. Периша Димитријев-Дићов, рођен 1850. 
годнне у Змииици, земљорадннк, умро и сахрањен 
у Змииици. Из брака са Станојком Зорић нз Дроб- 
њака нмао je дјецу: Марка, Мирка, Милнвоја, Гав- 
ра, Ружу (рођена у Змииици, домаћица, удата за 
Видоја Војиновића нз Пренћана, нмала дјецу: Ми- 
лутнна-Муја, Војислава, Милку, Милорада и Воји- 
на), Милицу (рођена у Змииици, домаћица удата за 
Радована Дурковића нз Врела.Имала je дјецу: Ко- 
су, Анђу, Гроздану и Велнмнра) и Виду (рођена у
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Змииици, домаћица, удата за Милнку Цвнјетнћа у 
Пренћане. Имала je дјецу: Миленку, Момчила, Ми- 
рка, Јелу, Рада, Милену и Сенку).

2. Перко Димитријев-Дићов, рођен у Змиии- 
ци, земљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Из 
брака са Станицом Чабаркаиа нмао дјецу: Мића, 
Рада, Милована, Тома, Стевана, Милосаву (рођена 
у Змииици, домаћица, удата за Радосава Остојића 
у Будечевицу. Имала je дјецу Радомнра, Радоја, Ки- 
рила и Стоју).

3. Станиша Димитријев-Дићов,рођен у Зми- 
иици, земљорадннк, усвојио га стриц Теодосије и 
стрнна Марица, умро и сахрањен у Змииици. Из 
брака са Илииком, ћерком Василија Пура Заруби- 
це нз Буковице, нмао je дјецу: Милутнна, Милади- 
на, Милоша, два сина Милана (који су умрли одмах 
ио рођењу), Милана (истонмењак са умрлнм бли- 
занцима), Драгутнна, Савету (рођена у Змииици, 
домаћица удата за Ђура Ђерковића са Жабљака, 
колоннзнрала са дјецом за Добро Бачко Поље 
1945. годнне, гдје je и умрла. Касније, њенн земнн 
остаци иренесенн су на Жабљак. Имала je дјецу: 
Милорада, Миленку, Милеву, Јелу, Гроздану и Ра- 
јка) и Дуњу (рођена у Змииици, домаћица, удата за 
Обрена Голубовнћа нз Круиица, нмала дјецу Тома, 
Јелу, Меленку и Милену. Убио je Обренов рођак. 
Сахрањена je у Котлајићима, a земнн остаци каснн- 
је су иренесенн на гробље у Водицама, у Пљевља).

4. Петар Димитријев-Дићов, рођен je у Зми- 
иици, земљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. 
Из брака са Граннцом Тмушић нз Маоча нмао je 
кћер Ружицу (рођена у Змииици, домаћица, удата

-------- 1 2 9 ---------
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првн пут за Петра Даннловића нз Врела са којим 
није нмала дјеце, na су се развелн. Ружица се другн 
пут удала за Спасоја Жугића нз Новаковића, умрла 
и сахрањена у Новаковићима. Није нмала потомст- 
ва ии нз другог брака).

5. Средо Димитријев-Дићов, рођен у Змиии- 
ци, земљорадннк, умро je и сахрањен у Змииици. 
Из брака са Дапицом Топчић нз Мале Црне Горе 
нмао je дјецу: Шћепана, који je умро врло рано и 
сахрањен у Змииици, Пејку (рођена у Змииици, до- 
маћица, удата за Цвјетка Јокснмовића нз Пренћа- 
на. Умрла и сахрањена у Селцу (имала дјецу Мира 
и Милоша), Вишњу (рођена у Змииици, удата за 
Марка Крсмановића, нмала дјецу: Гаврнла, Видоја, 
Богдана, Пера, Госпаву и Јовану), Војку (рођена у 
Змииици, домаћица, удата за Ботттка Цвијетића нз 
Пренћана, преселнлн се као колоиисти у Сивац у 
Бачкој. Има дјецу: Ненада, Мирјану и још једну 
кћер), Гроздану (рођена у Змииици, домаћица, уда- 
та за Милорада Ралевића, емнгранта са којим je 
жнвјела у Лутону код Лондона у Енглеској и нма 
дјецу: Милана, Даннцу и Веру. Гроздана je умрла и 
сахрањена у Лутону.), Милнјану (рођена у Змиии- 
ци, ванредннм школовањем завршнла Виттту педа- 
готттку школу-математнка, удата за Ива Брњаду, 
наставннка нз Сутомора са којим нма дјецу: Бра- 
ннслава, Татјану и Мирјану).

VI КОЉЕНО

1. Марко Перишии, рођен 1888. годнне у 
Змииици, земљорадннк, ратннк и полнтнчар. За

130 '
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вријеме аустроугарске оку- 
пације био у комитама, у дру- 
жини Бошка Бојовића и бо- 
рио се против аустроугарске 
војске и жандармерије. Ова, 
на далеко позната комитска 
дружина штитила je народ од 
швапских зулума и терора на 
подручју Шаранаца, Језера,
Ускока, све до Пиве. За изу- 
зетну одважност и храброст 
у ослободилачким ратовима од 1912 до 1918. го- 
дине одликован je Златном медаљом Обилића. По- 
слије Првог свјетског рата више пута биран тајним 
гласањем за предсједника шаранске општине. До- 
цније je напустио политику и бавио се земљорад- 
њом. Из брака са Милевом Остојић, ћерком Јована 
Остојића, официра бивше црногорске војске имао 
je дјецу: Момира, Војислава, Драга и Јованку (ро- 
ђена у З минипи. домаћица, удата за Бошка Воји- 
новића из Пренћана. Имају дјецу: Уроша, Арсени- 
ја, Љуба, Славвка, Живана, Милијану, Светлану и 
Браниславу). Марко je умро 1969. годиине и сахра- 
њен у Зминици.

2. Мнрко Перишии, рођен у Зминипи. 1896. 
године. Послије Првог свјеског рата ступио у жа- 
ндармерију и након школовања био командир жа- 
ндармеријских станица у разним мјестима. Истакао 
се у ликвидацији муслиманских комита од 1918. до
1924. године у Санџаку.

Пред Други свјетски рат био je командир 
жандармеријске чете у Пљевљима. Године 1941.
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одбио je италијанску понуду 
да са њима сарађује као жа- 
ндарм. Био je први грађанин 
среза пљеваљског кога су 
Италијани интернирали те 
године. Послије рата 1945. 
године, није се вратиоуЈу- 
гославију, него се након бо- 
равка у Италији и Енглеској 
одселио у САД. Ha двије 
године пред смрт, вратио се 
и живио као пензионер у Београду, гдје je и умро и 
сахрањен на бежанијском гробљу. Из брака са 
Спасенијом- Мањом Дурутовић из Брезана, дома- 
ћицом. коју су Италијани стријељали 1941. године 
приликом напада на Пљевља зато што je примила 
у кућу и превила рањеног борца, имали су дјецу: 
Сретена, Зору (удата прво за официра ЈНА Радо- 
ша Живковића, који je 1948. године емигрирао у 
Албанију, затим се развела na се удала за Душана 
Радовића из Бјелопавлића. Из првог брака имала 
je сина Драгана који je био ожењен, имао je сина и 
умро млад. Зора je умрла у Београду), Предрага и 
Радмилу (рођена у Пљевљима, удата за Алксандра 
Јевремовића, високог официра ваздухопловства са 
Златибора, са којим има сина Предрага. Живе у 
Београду).

3. Миливоје Перишин, рођен 1900. године у 
З минипи. земљорадник. У току Другог свјетског 
рата, поред своје десеторо дјеце, старао се и о че- 
творо Миркове и три Гаврова дјетета. Гаврова и 
Миркова дјеца су расла без оба родитеља. Из брака
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ca Анђом Голубовић из Ко- 
санице има синове Перишу- 
Мира и Алексу-Лака, кћер 
Симуну-Мару (удата за Мо- 
мчила Раонића из Врела, 
има дјецу Петра и Вељка), 
кћер Милиоу (рођена у Зми- 
нипи. удата за Брана Вука- 
шиновића (техничара из Бр- 
венице код Пљеваља, живе 
у Подгорипи. имају дјецу:
Свјетлану и Бата), кћер Мирјану (рођена у Зми- 
ници удату за Љубомира Чавића из Бијелог Поља, 
живе у Подгорипи. имају дјецу Виолету, Валентину 
и Невенку), кћер Даринку (рођена у Зминипи. 
удата за Антонија Срдановића из Косорића, живе у 
Подгорици, имају дјецу Сању и Вању), кћер 
Душанку (рођена у Зминипи. удата за Илију Луко- 
вића из Београда, живе у Београду, имају кћер Ми- 
лицу), кћер Јелену (рођена у З минипи. удата за 
Драгана Радовића из Прокупља, има дјецу Бојана и 
Биљну), кћер Границу (рођена у З минипи. удата за 
Видоја Мићића из Братунца, живе у Младеновцу, 
имају синове Томислава и Ивана) и кћер Кату 
(удата за Миттта Лековића из Ђурђевића Tape, жи- 
ве у Подгорипи. имају кћери Тијану и Ивану). Ми- 
ливоје je умро и сахрањен у Зминици 1987. године.

4. Гавро Перишин, рођен у Зминици, земљо- 
радник. У току Другог свјетског рата био у Штабу 
Дурмиторске бригаде Николе Бојовића. Интер- 
нирали су га Њемци маја 1943. године из Колашин- 
ског затвора. Послије рата није се враћао у земљу,
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живио и умро у Лондону, 
гдје je сахрањен. Из првог 
брака са Инђијом Петро- 
ровић из Косанице дома- 
ћицом коју су усташе уби- 
ле у Зминици 1944. године, 
има дјецу: Вукојицу, Дра- 
гињу (рођена у З минипи. 
домаћица, удата за Луку 
Голубовића, живе у Мао- 
чу, имају дјецу: Мрдељу,
Срђана, Звонка, Жану, и Снежану), Радушу-Зеку 
(рођена у З минипи. удата за Милорада Ђаковића 
из Маоча, живе у Пљевљима, имају дјецу Веска и 
Славицу). Из другог брака са Мирјаном, из Ло- 
ндона има кћер Александру.

5. Мићо Перков, рођен у З минипи. земљо- 
радник, био кратко вријеме 
послије Првог свјетског ра- 
та у емиграцији у Италији, 
na се вратио, умро и сахра- 
њен у Зминици. Из првог 
брака са Видом Ћосовић из 
Жабљака, имао дјецу: Ста- 
ницу (рођена у Зминипи. до 
маћица, удата за Маша Зе- 
ковића у Боан, има дјецу:
Милисава, Мирчету, Мићу- 
на, Радоја, Будимира, Ратка, Зорку и Босиљку), 
Станиславу (рођена у З минипи. домаћица, удата за 
Струњаша у Боан, има дјецу: Гаврила, Богољуба, 
Драгоја, Благоја, Милицу. Милену и Наду). Из дру-
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гог брака са Стојаном Шћеиановић нз Лииова, нма 
дјецу: Бранка, Браннслава, Ђорђија, Рада, Винку 
(рођена у Змииици, домаћица, удата за Влада Ја- 
иковића нз Бијелог Поља, жнвјелн и умрли у Ни- 
кшићу, сахрањенн код Бијелог Поља, нмају дјецу: 
Божндара, Бошка-Боја, Миланку и Милку), Дра- 
гицу (рођена у Змииици, домаћица, удата за Мом- 
чнла Џаковића нз Брајковаче. Имали су дјецу: Дра- 
гомнра, Ђорђија и Рада).

6. Раде Перков, рођен у Змииици, жанда- 
рмеријскн наредннк бивше Југославије, службо- 
вао у разннм мјестнма на иодручју Санџака, нз- 
градно кућу у селу Слатнна код Бродарева, гдје je 
живио иослије иензноннсања. Убијен августа 1941. 
годнне од стране локалннх муслнмана, у селу Бје- 
лова код Пријеиоља, сахрањен je у селу Слатнна. 
Из брака са Мирославом Шћеиановић, домаћи- 
цом нз Лииова, нмао дјецу: Стевана, Перка, Павла, 
Томнслава, кћер Марицу (рођена у селу Јабука код 
Пљеваља, удата за Стевана Шћеиановића, службе- 
ннка нз Роваца, живе у Бијелом Пољу. Има дјецу: 
Милорада, Драгана, Вјеру и Љиљу), Марију (ро- 
ђенау селу Јабука, домаћица, удата за БранкаШи- 
ањевића, службеннка нз села Рагојевци код Прн- 
јеиоља, умрла и сахрањена у Београду. Има дјецу: 
Мила, Горана и Гордану), Милицу (рођена у селу 
Слатнна, кројачица, удата за Деснмнра Ирића нз 
села Јабуке, нма дјецу: Наду, Раду Љиљану), Дра- 
гицу (рођена у селу Слатннн, умрла као дијете и 
сахрањена у Слатнни).

7. Милован Перков, рођен у Змииици, домар 
основне тттколе на Његовуђи, иензноннсан, умро и
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сахрањен у Зминици. Уче- 
ствовао je у Пљеваљској би- 
пи. 1. децембра 1941. године, 
гдје je храброшћу и тактич- 
ким потезом спасио читав 
вод бораца од сигурне смрти.
Био je први изабрани одбо- 
рник, када je успостављена 
народна власт у дурмторс- 
ком крају и учесник рата од 
1943. године. У  браку a Ста- 
нипом Зорић из Косанице, има дјецу: Велишу-
Века, Слободана, Милорада, Милоша, Раденку 
(рођена у З минипи. домаћица, удата за Милана 
Церовића из Боана, живи у Београду, има сина Го- 
рана).

8. Стеван Перков. рођен у З минипи. земљо- 
радник, умро и сахрањен у Зминици. У браку са 
Пејком Тончић из Мале Црне Горе није имао дје- 
це.

9. Томо Перков (+), рођен у Зминипи. умро 
млад, није жењен и није имао потомства.

10. Милутнн Сганишин. рођен 1892. године 
у Зминици. Изучио и положио кројачки занат. Био 
je припадник првих регрута- стајаће црногорске во- 
јске. Истакао се у борбама на Косову и Метохији 
1913. године. Учествовао je 1916. године у Мојко- 
вачкој бипи. гдје се истакао изузетном храброшћу. 
Послије капитулације Црне Горе 1916. године, 
више пута je затваран од аустроугарских власти за 
јатаковање са комитама Ботттком и Марком Бојо- 
вићем и другима. Године 1918. преселио се са мај-
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ком и браћом у Потпеће код 
Пљеваља. Заједно са Мило- 
шем Кнежевићем, изградио 
je у Потпећу 1925. године, 
пилану на водени погон, доц- 
није je са браћом подигао ва- 
љалицу за сеоско сукно. Го- 
дине 1938. заједно са бра- 
ћом, уз кредите од сарајевс- 
ког јевреја Јакова Баруха, 
подигао je парну пилану, 
што им je помогло да постану имућни посједници и 
зачетници развоја дрвне индустрије у овом крају. 
Парна пилана „Браће Бојовић“ je радила до оку- 
пације 1941. године, a послије рата, 1945. године je 
национализована. Из брака са Госпавом-Гојом, 
кћерком Мијата Церовића из Тушине, имао je 
дјецу: Момчила-Мома, Зорку (рођена у Потпећу, 
домаћица, удата за Драга Деспота, носиоца парти- 
занске споменице 1941. године. Преселили су се у 
Сивац, гдје живе. Има дјецу Гаја, Милиоу. Мирјану 
и Зорана), Радивоја, Сава, Даринку (рођена у По- 
тпећу, домаћица, удата за Радомира Вемића из 
Потпећа, живи као породични пензионер у Пот- 
пећу, има дјецу Милорада и Милоша), Даницу 
(рођена у Потпећу, домаћица, удата за Светозара 
Крстајића, високог официра ваздухопловства, жи- 
ве у Београду. Имју дјецу: Зорицу и Бранка), Ми- 
лисава, Драгицу (рођена у Потпећу, професор срп- 
ског језика и књижевности, удата за Веља Риста- 
новића из Буковице код Пљеваља који je коло- 
низиран у Сивац. Развела се и сада живи у Новом
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Бечеју, нема дјеце). Милутин je сахрањен 28.окто- 
бра 1940 године у Оџаку, уз војне почасти са погре- 
бном музиком.

11. Миладии Станншнн 
Зминици. Са мајстором Ма- 
ксимом Бојовићем и његоим 
синовима учествовао je у 
изградњи водене пилане
1925. године, a доцније je са 
мајстором Марком Мажу- 
ранићем из Горажда, моде- 
рнизовао ту пилану. Године 
1927. изградио je сам ваља- 
лицу за сеско сукно, a затим 
je положио тесарски испит и 
изградио куће: Михаилу Бојовићу у Његовуђи, 
Грујици Бојовићу у Варинама, Јовану Табашу у Зе- 
кавицама. Годи не 1938. заједно са браћом, изгра- 
дио парну пилану у Потпећу. Био je то један од пр- 
вих индустријских објеката у Пљеваљском срезу. 
Положио je ложачки испит и био машиниста на 
пилани „ Б р а ћ е  Бојовић“, док није запаљена, a кас- 
није демонтирана. По задужењу ИО Пљевља, 
демонтирао je велику пилану у Смедереву и монти- 
рао je на Радосавцу (касније предузеће „Велимир 
Јакић“). Положио je испит за висококвалифико- 
ваног машинисту парних котлова и висококвали- 
фикованог бравара. До пензионисања je радио као 
шеф машинског погона у дрвноиндустријском ком- 
бинату „ В е л и м и р  Јакић“ у Пљевљима. Био je вео- 
ма поштован као стручњак и као човјек. Из брака 
са Загорком, кћерком Филипа Томића из Тимара,

, рођен 1900. године у
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имао je сииа Димитрија- Мита.Загорка je раио умр- 
ла, a Миладии се више иије женио. Умро je августа 
1969. годиие у Пљевљима, a сахрањеи je у Оџаку.

12. Милош Сганишин, рођеи 1907. годиие у 
Зминици. Када je изграђеиа 
париа пилаиа преузео je све 
оргаиизациоие послове око 
производње, пословања и 
представљања заједиичке 
парие пилаие и дрвие иидус- 
трије „Браћа Бојовић“. Рас- 
полажући зиатиим иовча- 
ним средствима ради иа уве- 
ћању имоовиие „Браће Бо- 
јовић“, na, између осталог, 
купује од „Аграрие баике“ из Београда три хектра 
ораиице у Пљеваљском пољу, плац и кућу у цеитру 
Пљеваља итд. Био je члаи „ Друштва српских соко- 
ла“ и учествовао je иа позиатом слету соколских 
друштава у Прагу, заједио са Ботттком И. Бојови- 
ћем. Погииуо je 9. априла 1941. годиие, код Ска дра, 
као иаредиик комаидир чете 87. пука Зетске диви- 
зије војске Краљевиие Југославије. Потомпи још 
увијек иијесу проиашли његов гроб. Из брака са 
Мијољком, кћерком Риста Аџића из Плужииа у 
Пиви, имао дјецу: Божидара, Јова и Милицу (рође- 
иа у Потпећу, умрла као дијете, 1944. годиие, 
сахрањеиа у Потпећу). Мијољка се 1953. годиие 
преудала за Вукадииа Нововића, инжењера шума- 
рства из Бераиа. Умрла je 2004. годиие.

13. Милан Станишин (+), рођеи у Зминици, 
близаиац, умро одмах no рођењу, сахрањеи у Зми-
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14. Милан Станишин (+), рођен у Зминипи. 
близанац, умро одмах no рођењу, сахрањен у Зми- 
нипи.

15. Милан Сганишин. рођен 1909. године у 
Зминици послије два истои- 
мењака који су умрли врло 
рано. Бавио се земљорадњом 
и сточарством, док су се ос- 
тала браћа бавила послови- 
ма на пилани и око пилане.
Послије ослобоћења, као уг- 
ледан човјек и домаћин, би- 
ран je више пута за одборни- 
ка. И данас су у народном сје- 
ћању сачуване бројне анегдо- 
те о његовој отворености и храбрости да брани ис- 
тину, у времену када je такав став био велики ри- 
зик. Из брака са Даринком, кћерком Гала Вуко- 
вића из Пиве има дјецу: Слободана, Милоша, Пер- 
ра, Војина, Блажа и Винку (рођена у Потпећу, зав- 
шила Економски факултет, удата за Божа Атеље- 
вића, живе Београду, има дјецу.). Милан и Дари- 
нка су умрли и сахрањени у Потпећу.

16. Драгутнн Сганишин, рођен 1913. године 
у З минипи. преселио се са мајком и браћом у По- 
тпеће код Пљеваља. Завршио Виттту реалну гимна- 
зију у Пљевљима, a Правни факултет у Београду. 
Радио као судски приправник у Среском суду у 
Шавнику. Од 1942. године придружио се Ииколи 
Бојовићу и налазио се на фуикцији замјеника ко- 
манданта Дурмиторске бригаде. Осуђен je зауче-
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шће у четничком покрету, 
без одговорности, за одре- 
ђена кривична дјела, на 
казну затвора од 5 година и 
6 мјесеци. Од казне je издр- 
жао четири године и шест 
мјесеци, углавном у изоло- 
ваној групи и дисциплинској 
једигпши. без образложења.
По изласку на слободу, пу- 
них 10 година je провео 
радећи у Пљевљима. Уважаван због стручности и 
марљивости, радио je на врло одговорним мјести- 
ма. Године 1958. преселио се у Сремску Митро- 
вицу, a потом у Нови Сад гдје je и пензионисан. У 
његовој заостаоставштини се налази неколико 
веома значајних рукописа, који догађаје из Другог 
свјестког рата приказују врло реално, документо- 
вано и no много чему различито од оног како су их 
приказивали режимски историографи. Из ван- 
брачне везе са Даиицом С. Радовић из Црквичког 
поља у Пиви имао сина Милорада. Из брака са 
Олгом, кћерком Јова Микијеља из Грбља код Ко- 
тора, домаћицом, која je умрла 1971. године и са- 
храњена у Новом Саду, има дјецу Илинку (завр- 
ршила Медицински факултет и специјализацију 
опште медицине, ради као љекар у Новом Саду, 
није се удавала) и Станишу. Драгутин je умро и 
сахрањен у Новом Саду 2002. године.

17. Шћепан Средов(+), рођен у З минипи. ум- 
ро као дијете, сахрањен у Зминици.
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VII КОЉЕНО

1. Момир Марков, рођен 1925. годинеу Зми- 
ници, завршио je гимназију 
прије Другог свјетског ра- 
та, a касније Економски фа- 
култет. Дуго година био je 
шеф рачуноводства преду- 
зећа „Радоје Дакић“ у По - 
дгорипи. гдје je и пензиони- 
сан. Из брака са Ђурђом Се- 
ратлић, службеницом из Бу- 
ковице, имао je дјецу Бори- 
слава и Мирослава- Златка.
Умро je и сахрањен у Никшићу 1985.године.

2. Војислав Марков, рођен 1927. године у
Зминици. завршио учитељс- 
ску школу. Читав радни ви- 
јекпровео je као учитељу у 
родном селу Зминици- Ње- 
говуђи. Оставио je трајан и 
дубок траг у развоју и усм- 
јеравању више од четрдесет 
генерација дјеце шаранског 
краја. Због угледа и пошто- 
вања које je уживао код љу- 
ди дурмиторског краја виттте 
пута je биран за одборника и органе локалне 
самоуправе. Био je и први предсјендик Црквеног 
одбора за изградњу цркве у Зминипи. и на тој ду- 
ужности се налазио све до смрти. Из брака са Ко-
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сом Раонић из Врела има дјецу: Зорана, Небојшу- 
Била и Верицу-Вецу (рођена у Зминипи. завршила 
средњу школу, удата и живи у Београду. Из брака 
са Синишом Варађанин има дјецу Филипа и Сте- 
фана. Из другог брака са Николом Раданов има 
сина Алексу. Живе у Београду). Војислав je умро и 
сахрањен у Зминици 1998. године.

3. Драго Марков, рођен 1931. године у Зми- 
ници. завршио Средњу тех- 
ничку школу, радио као те- 
хничар на многим градили- 
штима. Пензионисан као слу- 
жбеник предузећа „Радоје 
Дакић“ . Умро je у Подгори- 
пи. сахрањен je у Зминици.
Из брака са Крстињом Шин- 
дић из Вирка код Жабљака, 
учитељицом, има дјецу: Жи- 
ворада, Велизара и Јелену (рођена у Фочи, за- 
вршила филолошки факултет, удата за Грбовића, 
разведена, живи у Канади).

4. Милутии-Мујо, роћен у З минипи. земљо- 
радник, радио као путар до 
пензионисања. Умро и сах- 
рањен у Зминици. Из брака 
са Стојом Миликић из Коса- 
нице има дјецу: Данила, До- 
брила, Даницу (рођена на 
Његовуђи, удата за Чеда Ра- 
онића из Врела, има дјецу:
Александра и Александру),
Љубицу (рођена на Његову-
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ђи, удата за Пера Ковачевића из Вишеграда, живе 
у Вишеграду, има дјецу Мирослава и Мирјану), 
Иванку (рођена на Његовуђи, удата за Милана 
Стојановића у Подгорипи. живе у Подгорипи. има 
дјецу: Светлану, Станиславу, Љиљану и Драгана ) и 
Зорицу (рођена у Његовуђи, завршила средњу 
техничку школу, ради на ВМА у Београду, удата за 
Драга Зиндовића из Обарда, остала удовица, нема 
Д Ј е ц е ) .

5. Сретен Мирков, рођен 1926.године у Пље- 
вљима, дипломирани еконо- 
миста. Студирао геологију у 
Прагу (Чешка) као стипен- 
диста четттке владе, али због 
резолуције ИБ je прекинуо 
студије и вратио се у Бео- 
град. Обављао je руководе- 
ће функције у великим при- 
вредним предузећима и ус- 
тановама у Београду: „Јабу- 
ка“, „Букуља“, Савезна ди- 
рекција за исхрану, Завод за израду новчаница, 
„Југоремедија“. Поред професионалног рада, во- 
лонтирао je у многим културним и спортским орга- 
низацијама. Послије пензионисања, живио je у Бе- 
ограду гдје je и умро 2003. године. Из првог брака 
са Даном Ризнић из Аранђеловца има кћер Ми- 
лену. Из другог брака са Бранком Радичевић из 
Пљеваља има дјецу: Мирка и Радмилу (рођена у 
Београду, удата за инжењера Томислава Марко- 
вића из Београда, имају кћер Марију).

6. Предраг Мирков. рођен 1937. године у

----------- 1 4 4 -------------
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Омољици (Панчево) Посли- 
је мајчине смрти и очевог 
интернирања у заробљени- 
штво, све до краја рата, био 
je код стрица Миливоја у 
Зминици. Основну школу и 
гимназију завршио je у Ни- 
шу, гдје je био у дому за ра- 
тну сирочад. Студирао ja ар- 
хитектуру у Београду. Радио 
je као технички уредник 
„Политике“, све до смрти 1983. године. Из брака са 
Љиљаном Станковић из Београда, има сина 
Владимира.

7. Периша-Миро Миливојев, рођен 1937. го- 
дине у Зминипи. настаник, 
радио у осмогодишњој тттко- 
ли у Његовуђи и Жабљаку.
Преко тридесет година ра- 
дио je као наставник у За- 
воду за хендикепирану дјецу 
у Подгорици, гдје je и пен- 
зионисан. Бави се есејисти- 
ком и новинарством. Живи 
у Подгорици гдје je подигао 
породичиу кућу. Из брака са 
Даницом Лубардом од Цетиња има дјецу: Мили- 
воја, Бојана и Марину (завршила факултет за ту- 
ризам, живи са родитељима).

8. Алекса-Лако Миливојев, рођен 1944. 
године у Зминици, завршио Педагошку академију 
у Никшићу. Скоро цио радни вијек провео je ра-
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дећи као наставник биоло- 
гије и хемије у осмогодиш- 
њој тттколи у свом родном 
мјесту-Његовуђи и васпита- 
вајући генерације својих пле- 
меника и братственика Ta-, 
ко je на најбољи начин дока- 
зао приврженост и љубав 
према своме родном крају.
Живи у Његовуђи. У браку са Милином Шљива- 
нчанин има синове Велимира и Владана.

9. Вукојица Гавров, рођен у Зминипи. завр- 
тттио средњу школу, дуго година радио у Сплиту, a 
послије распада Југославије, преселио се у Подго- 
рицу, гдје живи као пензионер. Из брака са Натом 
Остојић из Маоча има дјецу: Инђију (удата за Дам- 
јановића, живи у Београду, има дјецу: Нину. Мају и 
Василија) и Александра.

10. Бранко Мићов, рођен у З минипи. завр- 
тттио средњу машинску школу, живи и ради у Пули. 
Из брака са Анчилом Вранић из Пуле има дјецу: 
Зорана, Богдана и Ирину (рођена у Пули, студент).

11. Браннслав Мићов, рођен у З минипи. зас- 
тавник, умро и сахрањен у Мостару. Из брака са 
Душанком Мачић из Мостара има сина Горана.

12. Раде Мићов, рођен 
у Зминци, радио на пилани у 
Његовуђи, умро и сахрањен у 
Зминици. Због одважности, 
честитости и истинољубља, 
особина које су га красиле, 
био je изузетно поштован и
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уважаван. Из брака са Илииком Рондовић, дома- 
маћицом нз Шаранаца, нма дјецу: Мића, Миодрага 
и Зору (удата за Станка Остојића, нма дјецу: Неду, 
Тању, Стану и Ми лицу, живе у Врелнма).

13. Ђорђије Мићов, рођен у Змииици, завр- 
тттно средњу школу, живи у Змииици. Из брака са 
Радмнлом Аиђелнћ нз Суводола нма дјецу: Радо- 
вана, Радојицу, Божндарку (рођена Змииици, удата 
за Шљиванчаннна, нма дјецу: Драгишу, Драгана и 
Драгутнна, живи у Жабљаку) и Бранку (рођена у 
Змииици, удата за Рајка Џаковића, нма дјецу: Фи- 
лииа и Јовану, живи у Студенцнма).

14. Стеваи Радев, рођен у Змииици, завршио 
Технолошкн факултет у Београду, живи у Београ- 
ду. Из брака са Даиицом Радмић, ннжењером тех- 
нологије нз Ердевнка, нма дјецу: Ивана и Мају (за- 
вршила економскн факултет, удата за Николу Бу- 
јковића нз Котора, нема дјеце).

15. Перко Радев, рођен у селу Јабуци код 
Пријеиоља, завршио средњу школу, живи у Зему- 
ну. Из брака са Маром Стојановнћ нз Шолаја код 
Бање Луке нма снна Сашу.

16. Павле Радев, рођен у селу Слатннн код 
Пријеиоља, земљорадннк, ожењен Милевом Џако- 
вић нз Гранчарева, живе у Слатннн. Има дјецу: Ра- 
да, Радомана и Радмнлу (рођена у Бијелом Пољу, 
удата за Баја Цвнјовнћа, нма кћерн Јелену и Ивану, 
живи у Јабуци).

17. Томо Радев, рођен у селу Слатннн, завр- 
тттио средњу трговачку школу, живио у Бијелом 
Пољу. Из брака са Мирјаном Сарван нз села Ње- 
гњева код Бијелог Поља од које се развео, нма дје-
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цу: Горану и Лидију.
18. Слободан Мнлованов. рођен у Зминици. 

завршио средњу школу, радио до пензионисања у 
„Комбинату алуминијума“ у Подгорипи. Ужива 
углед честитог и правичног човјека. Био je виттте 
пута кандидат на одборничким и посланичким лис- 
тама, као члан Српске народне странке. Из брака 
са Јелисавком Шљиванчанин из Шљиванска, има 
дјецу Славка и Сенку. Живи у Подгорипи гдје je 
подигао породичну кућу.

19. Велиша Милованов. рођен у Зминици. 
завршио средњу школу, живи у Зминици. Из брака 
са Анђом Шљиванчанин из Шљиванска има дјецу: 
Ранка, Борка, Рајку (рођена у Зминици. удата за 
Антоновића у Грбаљ, нема дјеце) и Борку (рођена 
у Зминипи. удата за Веска Симићевића, има дјецу: 
Андријану, Николину. Николу, Тамару и Татјану).

20. Милорад Милованов. рођен у Зминици, 
земљорадник, живио и умро у Зминици. Из брака 
са Даиицом Караџић из Жабљака, има дјецу: Мило- 
вана, Милоша и Веселина.

21 Милош Милова- 
иов (+), рођен 1944. године у 
Зминици. Послије завршене 
поламатуре са одличним ус- 
пјехом, уписао се у учитељ- 
ску школу у Никшићу. У то- 
ку љетњег распуста, утопио 
се у Зминичком језеру 1962. 
године. Сарањен je у Змини- 
ци.
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22. Момчило Милутииов, рођен у Потпећу 
1921. године, завршио сред- 
њу техничку школу у Бео- 
ограду, учесник НОР-а, ра- 
њаван виттте пута. Послије 
рата радио у Служби држа- 
вне безбједиости као висо- 
ки функционер (начелник 
Секретаријата унутрашњих 
послова у Новом Пазару,
Крушевцу, Крагујевцу и Ча- 
чку гдје je пензнисан ). По- 
слије рата, као начелник ДБ у Новом Пазару и 
Тутину, истакао се у ослобађању тих крајева од ба- 
листичких одметника, при чему je и два пута рања- 
ван. Носилац je високих војних одликовања за хра- 
брост. Из брака са Мирјаном Раичевић из Бери код 
Подгорице, има дјецу: Милутина и Вању (заврши- 
ла средњу школу, удата за Крста Лубурића, пуко- 
вника ЈНА из Пиве, живе у Београду, имају дјецу 
Јована и Ивану). Момчило je умро у Београду 1990. 
године.

23. Радивоје - Рацо Милутииов, рођен 1931. 
године у Потпећу, завршио 
средњу грађевинску школу у 
Подгорипи. a Грађевински 
факултет у Београду. Радио 
je у Управи инжењерије 
ЈНА, руководио je изград- 
њом путева: Мојковац-Ђур- 
рђевића Тара, Плужине- 
Фоча, Фоча-Вишеград, Боан
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- Морача. Носилац je више високих мирнодопских 
војних одликовања. Од 1965 године живио у Бео- 
граду, гдје je и умро 1982. године. Био je изузетно 
одан породици и несебично je помогао своје нај- 
ближе да се школују. Из брака са Иконијом Жугић, 
вишом медицинском сестром из Новаковића, има 
сина Желимира-Жељка.

24. Милисав Милутииов, рођен 1936. године 
у Потпећу, завршио прво 
индустријску, a потом и 
средњу економску школу, 
службовао у ЈНА у Фочи,
Сарајеву и Београду. Умро 
je у Београду, гдје je и са- 
храњењен. Из брака са За- 
горком- Загом Лубурић из 
Плужина, има дјецу: Душ- 
ка и Наду (рођена у Плужи- 
нама, умрла као дијете, сахрањена у Потпећу).

25. Саво Милутииов (+), рођен у Потпећу, 
умро као дијете, сахрањен у Потпећу.

26. Димитрије Миладииов, рођен 1931. годи - 
не у Потпећу, завршио сре- 
дњу медицинску школу у 
Мостару и читав радни ви- 
јек провео као медицински 
техничар у Медицинском це- 
нтру Пљевља, гдје се ис- 
такао изузетно хуманим ра- 
дом. Умро je 1995. године у 
Пљевљима, сахрањен у По- 
тпећу-Оџаку. У браку са Ро-
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ксандом-Росом Ковачевић из Катуна код Оџака, 
има дјецу: Мирослава-Мира, Миладина-Микицу и 
Милицу (рођена у Пљевљима, завршила виттту ко- 
мерцијалну школу у Београду, удата за Мила JIo- 
нчареевића, саобраћајног инжењера из Готовуше 
код Пљеваља, живе у Пљевљима, имају дјецу: Бо- 
јана и Бојану ).

27. Божидар Милошев,
Потпећу, завршио Вишу ре- 
алну гимназију у Пљевљи- 
ма, Медицински факултет у 
Београду, специјализацију 
из педијатрије у Београду, 
послиједипломске студије и 
магистратуру ендокриноло- 
гије и дијабетологије у За- 
гребу, докторску дисертаци- 
ју у Новом Саду. Kao љекар 
радио у Рожају, Котору и 
Подгорипи. Формирао прво одјељење дјечје ендо- 
кринологије на Дјечјој клиници у Подгорици. Био 
je предсједник Удружења ендокринолога Југос- 
лавије и предсједник Удружења педијатара Црне 
Горе. Боравио на стручном усавршавању у виттте 
познатих центара у Европи и Америци Први je 
професор педијатрије и шеф Катедре за педијатри- 
ју на Медицинском факултету у Подгорипи. визит- 
инг професор на Медицинском факултету у Крагу- 
јевцу. Одржао више предавања no позиву на Меди- 
цинским факултетима у Београду, Загребу, Нишу, 
Скопљу, Новом Саду, Србињу. Биран у звање нау- 
учног савјетника и експерта за медицинску науку.
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Ментор у 3 и члан комнсије у 4 доктората наука, 
ментор у 4 и члан комнсије у 4 магнстерија наука 
(Београд, Загреб, Скопље, Нови Сад, Ниттт). Руко- 
водилац у 5 и учесннк у 11 научно-нстраживачкнх 
пројеката, од којих 2 међународна. Члан je ААСЕ 
(Удржење клииичких ендокрннолога Амернке ), 
члан Балканске меднцннске уније, члан Одбора за 
меднцинку науку Црногорске академије наука и 
Одбора за демографска нстражнвања Црногорске 
академије наука и умјетностн. Објавно je преко 200 
научннх н стручннх радова у земљн н нностранст- 
тву, аутор je осам монографија, коаутор пет моио- 
графија и два уџбеннка. Добитиик je Златне пове- 
ље Друштава за борбу протнв шећерне болестн 
Југославије, Златне повеље Друштва за заштнту 
днјабетнчара Црне Горе, Златне повеље Уннвер- 
знтета Црне Горе, Златне плакете Српског лекарс- 
ког друштва и др. Од 1990. годнне актнвно учеству- 
је у полнтнчкнм кретањнма у Црној Гори, првн je 
потпредсједннк Народне странке , касније, у кра- 
ћем перноду и њен предсједннк, осннвач и првн 
предсједннк Српске народне странке и Демокра- 
тске српске странке. Био je посланнк у парламане- 
ту Црне Горе, посланнк у парламенту СРЈ, посла- 
иик у парламенту Србије и Црне Горе, члан Парла- 
ментарне скупштнне Савјета Европе у Стразбуру 
од 2003-2006. годнне. Испред парламентарне скуп- 
штнне Савјета Европе био шеф тнма за контролу 
парламетарннх нзбора у Албанији (јул 2005. годн- 
не). Из брака са Стојаном-Даном Магделннић, ме- 
днцннском сестром нз Богаја , нма дјецу: Милицу 
(рођена у Рожају, завршнла Фармацеутски факул-
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тет у Београду, удата за Зораиа Раичковића из 
Подгорице. Има дјецу Павла и Петра, живе у Под- 
горици), Милоша и Иваиа. Божидар живи у Под- 
горипи гдје je иодигао иородичиу кућу.

28. Јован Милошев (+), рођеи у Потиећу, ум- 
ро у ирвој годиии живота, сахрањеи у Потиећу.

29. Слободан Миланов, рођеи 1945. годиие у 
Потиећу, завршио Средњу екоиомску школу, ра- 
дио у Сарајеву, до расиада СРЈ. Иа иочтку рата у 
БиХ био осам мјесеци у затвору ( касариа „Виктор 
Бубањ“). Сада ради у Београду, код Војске као 
цивилии службеиик. Са Добрилом Ђукић, исихоло- 
гом из Сарајева, има кћерке Дариику (рођеиа у 
Сарајеву, удата за Драгаиа Радоњића, има дјецу 
Лазара и Софију) и Дарку (рођеиа у Сарајеву, жи- 
ви са родитељима у Београду ).

30. Милош Миланов, рођеи 1948. годиие у 
Потиећу, завршио Средњу хемијску школу у Гора- 
жду, ради и живи у Вишеграду. Из брака са Кови- 
љком Переидија, хемијским техиичарем из Гора- 
жда, има дјецу: Даику (рођеиа у Вишеграду, завр- 
тттила Средњу медицииску школу, удата Иеша Ђа- 
јића има кћи Теодору), Иаду (рођеиа Вишеграду, 
удата за Boja Ћебића) и Милаиа. Милош са иород- 
ипом живи у Вишеграду.

31. Петар Миланов, рођеи у Потиећу, Виттту 
реалиу гимиазију завршио у Пљевљима, студирао 
иа Рударском факултету у Тузли, иије се жеиио. 
Сада живи у Потиећу.

32. Војин Миланов, рођеи у Потиећу, завр- 
тттио средњу школу, ради у Иовом Саду. Ожењеи са 
Славојком-Секом Живковић, из Идвора, аисолве-
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итом технолошког факултета, нма снна Даннла.
33. Блажо Милаиов, рођен у Потпећу, завр- 

тттио срењу школу, радн на Рудннку угља у Пљев- 
љнма. Из брака са Ранком Бајић, нз Мрзовића код 
Пљеваља, нма дјецу: Бранку (рођена у Потпећу, 
студент Економског факултета у Подгорнци), Ра- 
јку (рођена у Потпећу, ученнца) и Бранка.

34. Милорад Драгутииов(+), рођен 1944. го- 
днне у Црквичком Пољу у Пиви. Виттту реалну гнм- 
назију завршно у Пљевљнма, као најбољн ђак ге- 
нерације. Утопио се као студент прве годнне Еле- 
ктротехннчког факултета у Београду 1963. годн- 
не, сахрањен у Црквичком Пољу, није се женно, 
нема потомства.

35. Стаииша Драгутииов, рођен 1958.годнне 
у Пљевљнма, Виттту реалну гнмназију завршно у 
Новом Саду. Апсолвент на Грађевннскн факулте- 
ту у Новом Саду.

VIII КОЉЕНО

1.Борислав Момиров (+), рођен Никшићу, 
погннуо као ђак гнмназије у Никшићу, гдје je и са- 
храњен, није се женно.

2. Мирослав-Златко Момиров, рођен 10.07. 
1957. годнне у Никшићу. Основну школу и гнмана- 
зију завршно у Београду. Ha Електротехннчком 
факултету у Београду дипломнрао je 1980. годнне 
са просјечном оцјепом 9,3. Послнједнпломске сту 
удије на смјеру за рачунарску техннку и ннфор- 
матнку на Електротехннчком факултету Уннве- 
рзнтета у Београду завршно je 1984. годнне, a на
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истом факултету je одбра- 
нио докторску дисертацију 
1989.године. Радио je као ис- 
траживач Институту Миха- 
ило Пупин у Београду. Од 
1982. године ради на Еле- 
ктротехничком факултету у 
Београду, прво у звању аси- 
стента, потом доцента, a од
1998. године у звању профе- 
сора. Период од 1998. до
1999. године провео je као Viisititing Proffessor 
Computer Scinece Department, University of California, 
Los Angeles, USA, гдје je и даље ангажован као визи- 
тинг професор. Предаје и на Универзитету Црне 
Горе у Подгорипи и Електротехничком факултету 
у Сарајеву. Предавао je и на Ваздухопловној ака- 
демији Војске Југославије у Београду и Униве- 
рзитету „Никола Тесла“ у Книну. У току тттколо- 
вања и каснијег научног рада награђен je следећим 
значајним наградама: За постигнуте резултате на 
републичком такмичењу 1971. године из математи- 
ке и Савезном такмичењу из физике дипломама 
Михаило Петровић-Алас“ за математику и „Ни- 
ола Тесла“ за физику. За постигнуте успјехе на та- 
кмичењу града Београда, Републичком и Савезном 
такмичењу године 1975, награђен je дипломама 
„Миихаило Петровић-Алас“ за математику. Но- 
вембарском наградом Универзитета у Београду, 
као најбољи студент, награђен je 1979. и 1980. го- 
дине. Године 1988. добио je међународну IREXgrant 
награду која му je додијељена за научноистражива-
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чки рад, следеће 1989. добио je награду града Беог- 
рада за најбољи докторат у 1988-1989. годннн. На- 
грађен je и сиецијалном наградом Јгословенског 
ннформатнчког друштва за најбољи софтверски 
ироизвод у 2004. годннн, a исте годнне и наградом 
за најбољи софтверскн иронзвод у САД.

Областн истражнвања су му системн са сма- 
њеном осјетљнвошћу на отказе, базе иодатака, ии- 
форнмациони системи и софтверско ннжењерство. 
Објавио je иреко 5о научннх радова и књига и учес- 
твовао и руководио у внше стратешких иројеката 
Министарства за науку и технологију и внше 
међународних иројеката. Пројекат мобилног медн- 
цннског ннформационог система mobile PDR раз- 
вијан за комианију Томпсои из САД, којим je ои 
руководио сматра се „pushing limits“ иронзводом те 
врсте у свијету. Пројекат je објављен у референт- 
иом научном часоиису и цитиран je у внше од иет 
стотнна хиљада иублнкација, што најбоље говори 
о његовом квалнтету. Златко Бојовић je рецезент 
на внше ШЕЕ међународннх научннх конференција 
и часоииса. Члан je ирограмског одбора на внттте 
домаћих научних конференција. Одржао je внттте 
иредавања ио иознву на домаћим и нностраннм 
конференцијама и уннверзнтетнма од којих су нај- 
значајннја иредавања на уннверзнтетнма UCLA 
(Los Angeles,USA), Purdue (West Lafayette, USA) и 
Brown (Providence, USA) и комианијама McDonnell 
Douglas (LongBeach, USA), Boeing (Settle, USA), 
Medsite (New York, USA), Medec (New York, USA).

Ожењен je ca Душицом Јовановић ca којом 
нма ћерку Милу (рођена 2003.годнне). Ca Иреном
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Старц има сина Марка, рођеног 1981. године.
3. Зоран Војисављев, рођен 1953. године у 

Зминипи. радио je као нас- 
тавник у Босни. Преселио се 
у Подгорицу, гдје je иоди- гао 
иородичну кућу и бави се 
ириватним иредуетништвом.
Носи један несвакидашњи 
рекорд Одлазећи на иовре- 
мени рад, до сада je иутовао у 
САД и ирелијетао океан 
иреко 15 иута. Из брака са 
Зором Мацуром, дииломираним економистом из 
Приједора, има дјецу: Зорану (рођена у Босанској 
Дубици, студент ирава), Горану (рођена у Пљев- 
љима, студент економије) и Данила.

4. Небојша Војисављев, рођен 1954. године у 
Зминипи. студирао наМеди- 
цинском факултету у Сара- 
јеву. Прекинуо je стдије и ио- 
шао у Америку. Сада живи у 
Чикагу, гдје ради као врло 
усијешан иоослован човјек.
Остао je дубоко везан за свој 
родни крај и иружио je вели- 
ку материјалну помоћ у из- 
градњи цркве у Зминици, чи- 
ји je један од главних даро- 
даваца. Из брака са Надом Брковић из Сарајева 
има дјецу Војислава и Бојану (студент, живи са ро- 
дитељима у САД ).

5. Живорад Драгов, рођен у Жабљаку 1958.

--------157---------



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 6:= Г! AM  Page 164

Бојовићи - Шаранци Родослов

године. Основну школу и 
гимназију завршио Фочи, a 
на Природноматематичком 
факултету, одсјеку за мате- 
матику, у Сарајеву, стекао 
звање дипломираног мате- 
матичара. Од 1980. године 
живи у Жабљаку, гдје ради 
као професор математике.
Године 1990.биранje за пре- 
дсједника Општине Жабљак. 
налазио до 1993. године. Од 1994. до 1998. године 
био je директор средње тттколе у Жабљаку, на којој 
се функцији налази сада, послије реизбора 2005. 
године. Ожењен je Зором Шљиванчанин, дипломи- 
раним економистом. Има синове Јефта и Алекса- 
ндра.

6. Велнзар Драгов, рођен у Жабљаку, завр- 
шио средњу школу, ради као приватни предузет- 
ник, живи у Србињу. Из брака ca Горданом има 
дјецу: Марка, Милана и Петра, који je погинуо у 6. 
години живота у саобраћајној несрећи.
. 7. Даиило Милутииов-Мујов, рођен 1947. го-
дине у Зминици. завршио Виттту педагошку школу 
у Ужицама. Радио неколико година као учитељ у 
Брајковачи, a потом као наставник и директор 
осмогодишње тттколе у Вишеграду. Године 1980. се 
преселио у Подгорицу гдје je подигао породичну 
кућу. Ради као наставник у осмогодишњпј тттколи у 
Подгорипи. Био члан Извршног одбора и Општи- 
нског одбора Подгорице, као и посланички канди- 
дат Српске народне странке. Из брака ca Зором
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Радовић из Србиња има дје- 
цу: Веселина и Јелену (завр- 
тттила природно-математич- 
ки факултет у Подгорици, 
удата за Небојшу Ђоковића, 
магистра економије из Под- 
горице, имају кћер Јулију). У 
другом браку са Маром Де- 
лић нема дјеце.

8. Добрило Милутииов Мујов, рођен у Зми- 
нипи. завршио Виттту педагошку школу, ради као 
наставник у Котору. Из брака са Љиљаном Па- 
вловић има дјецу: Милутина, Ружицу (удата за Оџу 
из Грбља, има сина и двије кћери) и Милицу (уче- 
ница).

9. Мирко Сретов, рођен 1969 године Бео- 
граду, студент, послије женидбе живи Хагу (Хола- 
ндија).

10. Владимир Предрагов, рођен у Београду, 
студент, живи са мајком у Београду

11. Миливоје-Мића Перишин. рођен у Зми- 
нипи. студент, живи са родитељима у Подгорипи

12. Бојаи Перишии. рођен у Зминици, завр- 
шио војну школу. Из брака са Зорицом Самбарски 
има кћерку Мину). Живе у Подгорипи.

13. Велимир Алексии-Лаков, рођен у Зми- 
нипи. студент. Из брака са Светланом Рончевић 
има дјецу Анђелу и Луку. Ради у „Телекому“. Живи 
са породицом у Зминици.

14. Владаи Алексии-Лаков, рођен у Змини- 
ци, студент. Из брака са Јадранком Шаровић има 
дјецу Кристину и Ивана. Живи и ради у Жабљаку.
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15. Александар Вукојнчнн, рођен у Сплнту, 
аутомеханнчар, живи у Подгорнцн. Из брака са 
Цвнјетом Вуковић нз Пиве нма дјецу: Мијата и 
блнзнакнње Ирнну и Иву.

16. Богдан Бранков, рођен у Пулн, поморац, 
живи у Пулн. Иије жењен

17. Зоран Бранков, рођен у Пулн. Живи и 
радн у Иорвешкој. Има двоје дјеце.

18. Горан Браннсављев, рођен у Мостару, 
студент, живи у Мостару. Иије жењен.

19. Радован Ђорђијев, рођен у Змииици, 
живи у Змииици, није жењен.

20. Радојица Ђорђијев, рођен у Змииици, 
живи у Подгорнцн. Иије жењен.

21. Мићо Радов, рођен у Змииици, возач, 
живи у Котору. Из брака са Дејаном Лазаревић 
нма дјецу Браннмнра и Марију.

22. Миодраг Радов, рођен у Змииици, радннк, 
живи и радн у Котору. Иије жењен

23. Иван Стеванов, рођен у Шабцу, завршно 
економски факултет. У браку са Миленом, рође- 
иом Драгојловић нма дјецу: Михаила и Даннла.

24. Саша Перков, рођен у Земуну, студент, 
живи са роднтељнма у Земуну. Иије жењен

25. Раде Павлов, рођен у Слатннн, живио у 
Слатннн. Има двије кћерн. Умро и сахрањен у 
Слатннн

26. Радоман Павлов, рођен у Слатннн, живи 
у Слатннн, није жењен

27. Горан Томнслављев, рођен у Бијелом 
Пољу, живи са мајком у Његњеву

28. Славко Слободанов, рођен у Подгорнцн.
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Живи са родитељима у Подгорици
29. Ранко Велишнн. рођен у Зминици. Из 

брака са Милодарком Стевовић има дјецу: Але- 
ксандра и Анђелу. Живи у Жабљаку.

30. Борко Велишнн. рођен у З минипи. живи 
са родитељима у Зминици

31. Милован Милорадов, рођен З минипи. 
живи у Зминици. Није ожењен.

32. Милош Милорадов, рођен у Зминипи. 
живи у Београду. Из брака са Жељком Панајото- 
вић из Пирота има дјецу: Николу, Павла и Луку.

33. Веселин Милорадов, рођен у Зминипи. 
живи у Зминици. Није ожењен

34. Милутнн Момчилов, рођен у Краљеву, 
гимназију завршио у Чачку, студирао саобраћајни 
факултет у Београду, живи у Београду. Из брака са 
Милком Урошевић, инжењером хемије има дјецу 
Уроша и Јелену.

35. Желимир-Жељко Радивојев, рођен 1969. 
године Београду. Основну 
школу, гимназију и Меди- 
цински факултет завршио 
Београду. Специјализацију 
из кардиохирургије завршио 
у Београду. Пошто je у току 
специјализације запажен као 
изванредно обдарен за одго- 
ворни позив кардиохирурга, 
примљен je на Кардиохи- 
руршку клинику „Др Дра- 
гиша Мишовић“ у Београду. Жељко je први кар- 
диохирург из братства Бојовића. Из брака са Ива-
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ном Јовановић, дипломираним правником из 
Београда има дјецу Анђелију и Вука.

36. Душко Милисављев, рођен 1965. године у 
.Сарајеву. Средњу школу завршио у Сарајеву, a 
Шумарски факултет у Београду. Ради и живи у Бе- 
ограду. Из брака ca Наташом Марјановић, служ- 
беницом из Београда има дјецу Петра и Машу.

37. Мирослав- Миро Димитријев, рођен у 
Пљевљима 1954.године. Ос- 
новну школу и гимназију за- 
вршио у Пљевљима, a Сао- 
браћајни факултет у Бео- 
граду. Радио на руководе- 
ћим пословима у „Аутопре- 
возу“ Лозница, „Таратра- 
нс“ Бајина Башта, „Уда- 
рник “ Земун, „25 мај“ Но- 
ви Сад. Боравио je три годи- 
не на инвестиционим радо- 
вима у Африци (Алжир). Kao сувласник, основао 
je 1989. године приватну фирму „Пиониршпед“ K o 

ja и данас ради веома успјешно на домаћем и инос- 
траном тржишту. Фирма запошљава 35 радника, a 
Мирослав je директор Из брака ca Светланом Јо- 
цковић, дипломираним фармацеутом из Новог Са- 
да има дјецу Ивана и Младена

38. Миладии Мнкнца Димитријев, рођен у 
Пљевљима 1965. године. Био je дијете изванредне 
интелигенције. Научио je да чита и питтте у узрасту 
од три године и о њему као вундеркинду писале су 
мно- ге новине. Основну школу и гимназију 
завршио je у Пљевљима, a Саобраћајни факултет у
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Београду. По дипломирању 
радио у АД „Ппоииршпед“ 
у Новом Саду. Погииуо у 
саобраћајиој иесрећи код 
Новог Сада 1995. годиие.
Из брака са Браиком Арсе- 
иијевић из Новог Сада, има 
кћер Аиу. Послије губитка 
и другог родитеља, бригу о 
малој Аии je преузео њен 
стриц Мирослав

39. Милош Божидаров, рођеи 7.10.1969. 
годиие у Беранама. Впшу 
гимиазију и Екоиомски фа- 
култет завршио у Подгори- 
ци. Завршио je Екоиомску 
школу дипломатије иа Gra- 
duate Institute of International 
studies у Жеиеви. Магистра- 
ит Екоиомске дипломатије 
у Београду. Налазио се иа 
одгоориим фуикцијама у 
Влади СРЈ: помоћннк миии- 
стра у Савезиом мииистарству уиутрашње тргови- 
ие од 1999. до 2001. и помоћиик мииистра у Савез- 
иом мииистарству привреде у Београду (2001
2003.). Од 2003 до 2005. савјетиик у Бироу PC у 
Београду, a од 2005. годиие je помоћиик директора 
Агеиције за лицеицирање стечајиих управиика 
Републике Србије у Београду. Учесиик je више 
сесија Екоиомске комисије за Европу при УН у 
Жеиеви. Учесиик великог броја студијских семи-
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нара (Швајцарска, Енглеска, Холандија, Русија, 
Француска, Чешка, Аустрија,). Аутор je више 
радова у стручним публикацијама („Економист“, 
,,Привредник“). Припадник 63 специјалне падо- 
бранске бригаде. Имао je преко 50 падобранских 
скокова. Ожењен ca Мајом Станковић из Подго- 
рице, која je завршила студије економије на Окс- 
форду, у Енглеској. Раде и живе у Београду.

40. Иван Божндаров. рођен 1978. године у 
Подгорипи. Основну школу, гимназију и Правни 
факултет завршио у Подгорипи. Послије одслуже- 
ња војног рока започео приправнички стаж. Живи 
ca родитељима у Подгорипи.

41. Милан Милошев, рођен Вишеграду, жи- 
ви ca родитељима у Вишеграду.

42. Даннло Војинов. рођен у Новом Саду, 
живи ca родитељима у Новом Саду.

43. Бранко Блажов. рођен у Пљевљима, жи- 
ви ca родитељима у Потпећу.

Зминица- куће u кућишиш иошомака Марка 
Милутинова Бојовића
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б
потомцн

МНЛУТННОВОГ СННА МАТНЈА

III КОЉЕНО

1. Матија Милутииов, рођен у Змииици, зе- 
мљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Из брака 
са Петраном Ушћумлић нз Пиве нмао дјецу:

1. Обрена-Шора,
2. Иедељка-Иеша,
3. Јакова-Јају,
4. Мијаила ,
5. Баја-Ђура,
6. Ђурђу (рођена у Змииици, домаћица, уда- 

та за Томића, нема података о дјеци ),
7. Стоју (рођена у Змииици, домаћица, удата 

за Гаговића нз Пиве (нема података о дјеци ) и
8. Зору (рођена у Змииици, домаћица, удата 

за Стрелицу (нема података о дјеци ).

IV КОЉЕНО

1. Обреи - Шоро Матијев, рођен у Змииици, 
земљорадник, умро и сахрањен у Змииици. Имао je 
дјецу: Илију, Петра, кћер (рођена у Змииици, удата 
за Жижића у Ускоке, нема података о дјеци) и ће- 
рку (удата за Перуничића у Маоче, нема података 
о дјеци).

2. Недељко-Нешо Матијев, рођен у Змиии- 
ци, земљорадник, умро и сахрањен у Змииици. Био 
je посланнк турског Иеџлиса (Скупштнне) у Пље-
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вљнма, као представннк Шаранаца. Имао je дјецу: 
Лазара, Раднвоја, Крста, Стану (рођена у Змииици, 
домаћпца, удата за Риста Пејовића у Поља кола- 
шннска, није нмала дјеце), Цвнјету (рођена у Зми- 
иици, домаћпца, удата за Мирка Шљнванчаннна нз 
Шљнванска, није нмала дјеце) и Госпаву (рођена у 
Змииици, ннје се удавала, умрла и сахрањена у 
Змииици).

3. Ј аков-Јаја Матијев, рођен у Змииици, зе- 
мљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Имао je 
дјецу: Милнју, Симеуна, Василија, Милосава, Јели - 
цу (није се удавала, умрла и сахрањена Змииици ) и 
Анђу (рођена у Змииици, домаћица, удата за Ми- 
нића у Косаннцу. Нема података о дјеци).

4. Михаило Матијев, рођен у Змииици, зем- 
љорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Из брака са 
Златаном нмао je дјецу : Јована и Матија-Мата, не 
зна се да ли je нмао женске дјеце.

5. Бајо-Ђуро Матијев, рођен у Змииици, од- 
селио се са четнри снна за Сијерннску Бању и даље 
им се губи траг.

V КОЉЕНО

1. Илија Обренов-Шоров, рођен у Змииици, 
земљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Из бра- 
ка са Икоиијом Церовић нз Тушнне нмао je дјецу: 
Бошка, Павла, Божану ( удата за Милутнна Томи- 
ћа у Буковнцу. Има дјецу: Божидара-Тодора, кога 
су убили партнзанн 1941.годнне у Буковнци, Гаја, 
и кћер Марију), Дарннку (рођена у Змииици, удата 
за Франца Дивокија нз Чехословачке, нмала снна
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Милорада). Он се заљубио у Даринку, као аустро- 
угарски официр на Жабљаку, за вријеме Првог 
свјетског рата. Ступио je у везу са комитом Бо- 
шком Бојовићем, Даринкиним братом. Послије 
Првог свјетског рата дошао je као официр војске 
Чехословачке Републике и оженио се Даринком. 
Дивоки je послије Другог свјетског рата постао ге- 
нерал чехословачке војске и пребјегао je у Ен- 
глеску. Даринка je са Дивокијем имала сина Ми- 
лорада, који je послије окупације Чехословачке 
1939. године од стране Хитлера, пребјегао у Југо- 
славију. Када je капитулирала бивша Југославија, 
хтио je да пребјегне у Турску, да га Њемци не би 
ухватили, пошто су га сматрали њемачким пода- 
ником и бјегунцем. Међутим, ухватили су га у Ско- 
пљу и стријељали.), Косу (рођена у Зминици, дома- 
ћица, удата за Лалевића, Васојевића. Имала je сина 
Војислава, љекара, кога су Њемци стријељали у 
Београду 1942. године.).

2. Петар Обренов-Шоров(+), рођен у Змини- 
ци. земљорадник, није се женио и нема потомака. 
Умро и сахрањен у Зминици.

3. Лазар Недељков-Нешов, рођен у Змини- 
ци, земљорадник, умро и са- 
храњен у Зминици. Из бра- 
ка са Анђелијом Томић из 
Тимара имао je дјецу: Неде- 
љка, Вељка, Светозара, За- 
горку (рођена у Зминици. 
домаћица, удата за Вукоту 
Зорића у Косаници. Има 
дјецу: Слоба, Мома, Блажа,
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Косу, Досту), Миленку (рођена у Змииици, дома- 
ћица, удата за Зарију Миннћа нз Косаннце. Има 
дјецу: Сава, Кату, Наду, Рајку, Мару и Раца.).

4.Раднвоје Недељков-Нешов(+), рођен у 
Змииици, земљорадннк, није се женно и нема по- 
томства. Умро и сахрањен у Змииици.

5. Крсто Недељков-Нешов(+), рођен у Зми- 
иици, земљорадннк, није се женно и нема потост- 
ва. Умро и сахрањен у Змииици.

6. Милија Јаковљев-Јајин, рођен у Змииици, 
земљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Из бра- 
ка ca Станнцом Ровчаннн нз Мораче нмао je дјецу: 
Секула, Јакова-Раша, Гаврнла-Гаја, Тонку (рођена 
у Змииици, домаћица, удата за Грбовнћа у Језера, 
нмала кћер Мнлнјану), Видосаву (рођена у Змиии - 
ци, удата за Милована Јакића нз Превнша, доцпије 
преселно у Потпеће, код Пљеваља. Има дјецу: Ми- 
одрага-Мила, грађевннског техннчара који je ум- 
ро и сахрањен у Потпећу, и трн кћерн. Умрла и 
сахрањена у Потпећу-Оџаку.) и Софију (удата за 
Жнжића у Пренћане, нмала пет сннова).

7. Симеун Јаковљев Јајин, рођен у Змииици, 
земљорадннк, био je на радовнма у Грчкој и Туској. 
Умро je и сахрањен у Змииици. Из брака ca Косом 
Церовић нз Тушнне, нмао je дјецу: Радомана, 
Љуба, Гојка и Кату (рођена у Змииици, домаћи- 
ца, удата за Драгишу Вуковнћа нз Пренћана. 
Имала je дјецу Луку, Добрнлу и Шулу, сва троје 
факултетскн образованн ).

8. Василије Јаковљев-Јајин(+), рођен у 
Змици, земљорадннк, није се женно, нема пото- 
мства, умро и сахрањен у Змииици
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9. Милосав Јаковл>ев-Јајин(+), рођен у 
Змииици, земљорадннк, није се жеиио и нема по- 
томства. Умро и сахрањен у Змииици.

10. Јован Михаилов, рођен у Змииици, зе- 
мљорадннк, послије Првог свјетског рата пресе - 
лио се са братом Матијем-Матом у Пријесњаче 
код Бродарева. Умро je и сахрањен у Пријесња- 
чама. Из брака са Станушом Томић нз Тимара и- 
мао je дјецу: Миљана, Мића, Михаила, Душана, 
и Сава. Не зна се да ли je нмао женске дјеце.

11. Матија- Мато Мијајлов, рођен у Зми- 
иици, земљорадннк, преселио се прије Првог св- 
јетског рата, заједно са братом Јованом, у Прије- 
сњаче код Бродарева. Умро je и сахрањен у Пр- 
ијесњачама. Из брака са Саветом Раонић, до- 
маћицом нз Врела нмао je дјецу: Владнмнра- Му- 
ја, Војина, Милоша и Станнцу (рођена у Змиии- 
ци, домаћица, удата за Сава Касалицу у Прије- 
сњаче).

VI КОЈБЕНО

1. Бошко Илијин, рођен у Змииици 1888. 
годнне. Годнне 1904. отншао je у Амернку, гдје je 
остао до 1912. годнне, боравећи највнше у Мои- 
танн. Вратно се да као добровољац да учествује 
у Балканским ратовнма у којима се нстакао нзу- 
зетном храброшћу. Учествовао je у опсади Ска- 
дра. Од 1914. до 1918. годнне био je у комнтама, 
као вођа групе о чнјим подвнзнма у борби са аус - 
троугарском војском и жандармеријом су се про 
носнле легенде у дурмнторском крају. У  књизи о
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.Такшићима, Ђорђије Ос- 
тојић преиоси како je Бо- 
шко заједио ca .Телеиом 
Шаулић-Бојовић, Марком 
Бојовићем и четом својих 
комита уз помоћ околиог 
стаиовииштва побио ви- 
ше од стотииу аустроуга- 
рских суцкора који су би- 
ли опколили иеке коми- 
те у Међужваље. О Бош- 
ковом поиашању за вријеме комитовања, књи- 
жевиик Михаило Лалић, у роману „Гледајући 
доље иа друмове“, каже: „..Разгласило се na иам 
стигоше из Језера и Шараиаца Бош ко Бојовић, 
таиак, тактичаи и одмјереи у покретима и гово- 
ру као да je учио музику a ие јеле обарао у каиад - 
ским шумама“ . У Никшићу је1918. годиие ра- 
зоружао цио аустроугарски гариизои и предао га 
српској војсци. Послије Првог свјетског рата, 
био je краће вријеме пачелиик среза у Бољаии- 
ћима и Шавиику, na je затим пеизиоиисап и жи- 
вио у Пљевљима. До Другог свјетског рата био 
je предсједиик удружења четиика у Пљевљима.
У току Другог свјетског рата вјераи краљу и 
отаџбиии, чувао je своје Шараице од страдања 
које иосе братоубилачки ратови Међу бројиим 
примјерима његовог одважиог и храброг држа- 
ња je и поступак када je спасио позиатог кому - 
иисту Живана Кнежевића. Ha Велики петак 
1943. годиие, Бош ка je позвао иа Ж абљак Пеко 
Дапчевић и поиудио му да буде предсједиик сре-
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за, што je Б отттко одбио (убили су му сестру Бо- 
жаиу Томић и побратима Момчила Ћоровића) 
чиме je задобио смртиу казиу од страие кому - 
ииста. У одступању умро и сахрањеи у селу Око- 
литттту код Фоче, октобра 1944. годиие. Из првог 
брака са Јелеиом Шаулић, сестром Новице Ша- 
улића, учитељицом из Жабљака, која je са Бо- 
тттком била у комитама, имао je сииа Илијуу. Ум- 
рла je млада. За  Јелену Шаулић, као комиту, Ми- 
хаило Лалић, у иапријед иаведеиом ромаиу каже 
да je комита Матија Јакић иазвао телефоиом 
геиерала Радомира Вешовића када се предао 
Аустријаицима послије подизања устаика у 
Цриој Гори и рекао му: „Геиерале, иадокнадили 
смо штету, коју си иам папио твојом предајом 
Аустријаицима доласком Јелеие Шаулић у иаше 
редове!“ . Јелеиа je била иосилац Карађорђеве 
звезде са мачевима. Из другог брака са Радојком 
Дамјаиовић из Пљеваља Б отттко je имао дјецу: 
Петра-Пера, Павла-Мићка, Милицу (завршила 
Пољопривредии факултет у Београду, удата за 
агроиома Шуња Брајовића из Бјелопавлића. 
Живјели су, умрли и сахрањеии у Даииловграду, 
имају сииа Јакшу), Виду (рођеиа Пљевљима, зав- 
ршила Вишу реалиу гимаиазију у Пљевљима. 
Удата за Стаика Ковачевића, грађевииског тех- 
иичара из Бјелопавлића, живјели су у Подгори- 
ци, умрли и сахрањеии у Даииловграду. Имају 
дјецу Миомира-Микицу и Жељка).

2. Павле Илијин(+), рођеи у Змииици, био 
je официр бивше цриогорске војске, погииуо иа 
Брегалиици 1913. годиие у борби са Бугарима,
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као ађутант бригадира Луке Гојнића. Био je спо- 
ртскн развијен и познат у цијелој Црној Гори као 
један од најбољих бацача „камена с рамена“ . 
Добио je био прву награду на једном таквом та- 
кмнчењу на Цетињу. Није ожењен и није нмао 
потомства. Сахрањен je на гробљу Зејтннлнк у 
Солуну.

3. Недељко Лазарев, рођен 1924. годнне у 
Змииици, завршно Шума- 
рскн факултет у Београ- 
ду, учесннк НОР-а, војнн 
ннвалид, био je директор 
пилане на Његовуђи. Ње- 
говнм стручннм управља- 
њем и унапређењем прои- 
нзводње, пилана у Његову- 
ђи je нзрасла у велнко др- 
вно-нндустрнјско предузе- 
ће. Kao пензионер живио 
je на Ж абљаку. Био je 
ожењен Миљом Мачић, службеннцом нз Горњег 
Милановца. Није нмао потомства. Умро je 1990. 
годнне и сахрањен у Змииици.

4. Ве.вко Лазарев. рођен у Змииици 1926. 
годнне, земљорадннк, напреднн пољопрнвред - 
иик, уздигао угледно сеоско домаћнство. Из бра- 
ка са Божаном Смоловић нз Слатнне нма дјецу: 
Раднвоја, Радована, Љубицу (рођена у Змииици, 
службеница, у браку са Ж арком Перуннчићем 
нз Маоча, нма дјецу: Младена и Владана, живе у 
Подгорици), Љепосаву (рођена у Змииици, за- 
вршила средњу школу, удата за Миттта Терзића
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из Кордовиие-Маоче, има дјецу: Тању, Наду и 
Тамару), Љубиику (рођеиа у Змииици, домаћи- 
ца, удата за Стаика Мараша из Подгорице, има 
дјецу: Дејаиа и Бојаиа ) и Љиљу (рођеиа у Зми- 
иици, домађица, удата за Драгаиа Делибашића, 
има дјецу Јоваиу и Дарију).

5. Светозар Лазарев, рођеи 1930. годиие у 
Змииици. Заврш ио Прав- 
ии факултет, службовао у 
Босии као судија окруж- 
иог суда. Пеизиоиисаи као 
судија Окружиог суда у 
Бијелом Пољу, гдје je ос- 
тао запамћеи као изваи- 
редаи правиик и правичии 
дјелилац правде. Из брака 
са Радојком Гаговић, слу- 
жбеиицом из Пиве има дје- 
цу: Рада и Сиежаиу (рођеиа у Добоју, ради у По- 
дгорици, иије удата).

6. Секуле Милијин(+), рођеи у Змииици, 
земљорадиик, иастрадао као чобаи, јер га je, из 
иехата у шали тешко раиио пушком међу очи 
иајамиик попа Дедеића. Иако са тешким после- 
дицама рањавања у дјетињству, учествовао je у 
Балкапским и Првом свјетском рату. Са њим je у 
ратове ишао и отац му Милија. Тако су се, игром 
судбиие, срели иа Брегалиици Секуле Милијии. 
Павле Илијии Бојовић и Милош сии Баја-Ђура 
Матијииог Бојовића, који je са родитељима био 
отселио за Сијерииску бању. Послије Првог свј- 
етског рата био je жаидарм са службом у Сара-

--------177---------
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јеву. Умро и сахрањен у Сарајеву, није се жеиио 
и није нмао потомства

7. Јаков-Рашо Милијин, рођен 1896.годн- 
не у Змииици. земљорад- 
иик. Kao дјечака, прије Пр- 
вог свјетског рата, одвео га 
Богдан Бојовић у Београд 
и уписао код Прнвредннка 
на ш коловањ е. Када je 
почео Првн свјетскн рат,
Јаков je напустно школу.
Ha путу кући, наиђе на че- 
тннка Boja Танкосића и 
овај га прнмн код себе по- 
што je задовољио услов 
Танкоснћа да на сто корака држн кутнју шнбнца 
на главн, a Танкосић да je гађа нз пушке стојећи. 
Послије нзвјесног времена проведеног код 
Танкосића, гдје се нстакао храброшћу и отресн - 
тошћу, Рашо се упутно својој родној Змииици. 
Био je учесннк битке на Пљевљима 1.децембра 
1941. годнне и актнвнн учесннк НОР-а. Умро je 
1964. годнне и сахрањен у Змииици, као пензнон - 
ep. Из брака ca Станом Полексић нз Боровца 
(умрла 1955. годнне) нмао je дјецу: Милку (рође- 
на у Змииици, домаћица, удата за Милована 
Шћепановића нз Ђурђевнћа Таре-нмала дјецу: 
Радована, Петра, Ратка, Војина, Душана, Обра- 
да, Станка, Божа, Бошка, Гроздану и Бојану. 
Умрла 1988. годнне, сахрањена у Ђурђевнћа Та- 
ри), Дуњу (рођена у Змииици, домаћица, удата 
за Радомана Перуннчнћа у Маоче, нмала дјецу:
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Петра, Иедељка, Жнвана, Станка, Мару, Олгу, 
Љепосаву, Милојку и Веру. Умрла 1966. годнне, 
сахрањена у Вруљи), Паву (рођена у Змииици, 
удата за Милорада Јањића (имала дјецу: Мило- 
вана, Пунншу, Милана, Радојку и Душанку. 
Умрла 2002. годнне, сахрањена у Грабовнци), 
Митру (рођена у Змииици, домаћица, удата за 
Милуна Раонића, нмала снна Буда који je поги- 
нуо од грома са 11 годнна, и кћер Олгу. Митра je 
умрла 1988. годнне и сахрањена у Врелнма), 
Пелагију (рођена у Зми иици, домаћица, удата за 
Рајка Зуковића нз Алуге (има дјецу: Љубишу, 
Станншу и Милована. Живи са сииом Станн- 
шом у Београду) и Милицу (рођена у Змииици, 
учесннк ИОР-а, пензноннсапа као службеннк на 
Жабљаку гдје je и умрла 2003. годнне). Јаков- 
Рашо je нз другог брака са Станојком-Ћаном 
Мршовић (рођена 1922. годнне на Мљетнчку, 
умрла и сахрањена у Змииици 2002.годнне), 
нмао сннове Баја и Секула. Станојка-Ћана je 
била актнвнн учесннк Првог конгреса антн- 
фашистнчке омладнне Црне Горе и Боке у Ко- 
лашину 1943. годнне. Умрла и сахрањена у Зми- 
иици.

8. Гаврило-Гајо Милијин, рођен 1898.годи- 
не у Змииици, земљорадннк, умро 1950.годнне и 
сахрањен у Змииици. Из првог брака са Станн- 
цом Рондовић нз Пренћана, нмао je дјецу: Рајка, 
Милнју и Анету (рођена у Змииици, домаћица, 
није се удавала). Из другог брака са Саветом Да- 
ииловић нз Шумановаца нмао je дјецу: Дапицу 
(рођена у Змииици, умрла у Сарајеву, сахрањена
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у Змииици ), и Добрннку (рођена у Зминици. до- 
маћица, живи у Сарајеву).

9. Гојко Симеунов, рођен у Змииици, зем- 
љорадннк, иогннуо на Не- 
ретвн као храбри борац 
Дурмнторске бригаде Ни- 
коле Бојовића. Из брака 
са Станом Гаговић нз Пи- 
ве нмао je дјецу: Љубицу 
(рођена у Змииици, дома- 
ћица, удата за официра 
ЈН А  Остојића у Палеж.
Жнвјела и умрла у Беог- 
раду. Има двије кћерке),
Радојку ( рођена у Змиии- 
цн, домаћица, удата за Николића у Бјелоиа- 
влиће, нма трн снна и кћерку), Стојку (рођена у 
Змииици, домаћица, удата за Зајовнћа, код 
Никшића, нма два снна и кћерку), Десу (рођена 
у Змииици, домаћица, удата за Смоловића, нма 
снна и шест кћери), Милку (рођена у Змииици, 
удата за Џаковића нма снна и двије кћерн, живи 
у Бару) и Марију (рођена у Змииици, домаћица, 
удата у Ненезића, нма два снна и једну кћер, 
живе у Бару).

10. Радоман Симеунов(+), рођен у Змиии- 
ци, земљорадннк, није се женно, нема иотомст - 
ва. Умро и сахрањен у Змииици

11. ЈБубо Симеунов(+), рођен у Змииици, 
умро као ђак шестог разреда гнмназнје, сахра- 
њен у Змииици.

12. Мил>ан Јованов, рођен у Змииици, био
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жаидарм у бившој Југославији, службовао у Пљ- 
евљима до пеизиоиисања, a оида се преселио у 
Глисиицу код Пљеваља. Био je ожењеи Милија- 
иом Вучетић из Глисиице, иема потомства.

13. Мићо Јованов(+), рођеи у Зминици. зе- 
мљорадиик, оболио када му je било 45 годииа, 
смјештеи у болиицу у Паичеву, тамо je умро и са- 
храњеи. Иије се жеиио и иема потомства

14. Михаило Јованов, рођеи 29.4.1898. го- 
диие у Змииици. Kao дје- 
чака у Београд га je одвео 
Богдаи Бојовић. Тамо je 
завршио пољопривредиу 
школу. До пред Други св- 
јетски рат службовао je у 
Бањ а Луци. Ваиредио je 
предавао у позиатој пољо - 
привредиој школи у Ба- 
ња Луци, уз редовио запо- 
слење у баиској управи.
Бавио се политиком и припадао je Сељачкој ст- 
раици, заједио са краљевим мииистром др. Бра- 
иком Чубриловићем, Бећиром Голијашевићем, 
Чедом Кокаиовићем, Стипом Радмаиом и дру- 
гим. Био je послаиик Баиовиие (Скупштиие) и 
савјетиик у Баиовиии за пољопривредиа пи- 
тања. Kao пеизиоиер живио je у селу Мариицу 
код Бања Луке, гдје je умро и сахрањеи. Из бра- 
ка са Ружом Ракић, из угледие трговачке- веле - 
посједиичке породице, имао je дјецу: Јоваиа-Јоцу 
и Милеиу-Секу (рођеиа у Бања Луци 5.12.1932. 
годиие, завршила Факултет историје умјетиости

--------181---------



R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 AM  Page 184

Бојовићи - Шаранци Родослов

у Београду. Није се удавала, живи у Бања Луци)
15. Душан Јованов, рођен у Змииици, зем- 

љорадннк, преселио се послије Првог свјетског 
рата у Пријесњаче код Бродарева, умро и сахра- 
њен у Пријесњачама. Из првог брака ca Миле- 
иом Шћепановић нз Пријесњача нмао дјецу: То- 
мнслава, Милеву (рођена у Прнјсњачама, дома- 
ћица, удата за Рада Терзића у Лековнну, нма си- 
на Ж ељка), Олгу (рођена у Прнјесњачама, до- 
маћица, удата за М ата Бараћа нз Лековнне, 
нмају сннове Ранка и Бранка и двије кћери). Из 
другог брака ca Милком Бараћ нмао je дјецу: 
Драгољуба, Николу, Љуба, Вељка, Новку-Мару 
(рођена у Прнјесњачама, домаћица,удата за 
Миттта Кубуровића нз Пријепоља, нма снна Бора 
и кћерку Биљану), Дарннку (рођена у Пријес- 
њачама, домаћица, удата за Адамовића, разведе - 
на, нма снна Ивана и кћери Биљану и Љиљану, 
живи у Крагујевцу)и Росу (рођена у Пријес- 
њачама, домађица, удата у Пријепоље за Пе- 
ровића, нма кћерку која студнра у Београду).

16. Саво Јованов, рођен у Змииици, пресе- 
лио се у Пријесњаче ca роднтељнма и браћом, 
завршио je пет разреда гнмназије. Умро je и са- 
храњен у Пријесњачама. Из брака ca Љубицом 
Пејановић нз Пријесњача нма дјецу: Мнлојицу, 
Милорада и Десу (рођена у Прнјесњачама, до- 
маћица, удата негдје у Македонији).

17. Војин Матијев-Матов, рођен у Змиии- 
ци, гнмназију завршио у Пријепољу и Пљевљи- 
ма, студирао на Правном факултету у Београду, 
носнлац je партнзанске споменице 1941. годнне.
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Био je први политички 
комесар Милешевског ба- 
таљоиа „ЈБубиша Милора- 
довић“, формираиог иа 
Камеиој Гори. Послије ра- 
та радио je иа високим фу- 
икцијама СУП-а Србије до 
пензионнсања. Живио je и 
умро у Београду. Из брака 
ca Бож ом Кпеж евић из 
Новог Пазара, има дјецу Верицу и Милоттта.

18. Владимир-Мујо Матијев Матов, рођеи 
у Змииици, земљорадиик. Послије Првог свјетс- 
ког рата, преселио се ca родитељима у Пријсња- 
че код Бродарева, живи као пеизиоиер у Брода- 
реву. Из брака ca Ковиљком Чворовић из Леко- 
внне има дјецу: Божидара, Богдаиа, Матија, Бо- 
шка, Милку (рођеиа у Пријесњачама, домаћица, 
удата за Милка Марковића из Пријесњаче, има 
шесторо дјеце, живе у Фраицуској).

19. Милош Матијев Матов(+), рођеи у 
Змииици, земљорадиик преселио се прије Прв- 
ог свјетског рата у Пријесњаче код Бродарева, 
био учесиик НОР-а и одбориик. Убили га 1948. 
годиие одметннци код Пријепоља. Сахрањеи у 
Пријесњачама, иије се жеиио и иема потомака.

VII КОЈБЕНО

1. Илија Бошков, рођеи 1920. годиие у 
Пљевљима, завршио Вишу реалиу гимиазију у 
Пљевљима, уписао се иа Медицииски факултет
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J .

у Београду, али због рата 
прекииуо студије. Kao апс- 
олвеит медициие, Илија 
постаје медицииар парти- 
заиског саиитета иа Жа- 
бљаку (1941), затим бива 
депортоваи од страие ита- 
лијаиских окупациоиих сиа- 
га и проводи око годину да- 
иа у заробљеиичком лого- 
ру. Поиово je мобплисаи у 
патизаиски саиитет. Када je његов отац Бошко 
(само због тога што je одбио предлог Пека Да- 
пчевића, комаидаита партизаиске Прве армије 
да се политички реактивира и прикључи парти - 
заиима) осуђеи иа смрт и када je покушаио из- 
вршење те иа брзииу доиесеие пресуде, Илија се 
придружује своме оцу све до Бошкове смрти у 
Фочи октобра 1944. годиие. Како му иије било 
дозвољеио да послије рата заврши студије меди - 
циие, уписује се иа Философски факултет у Бе- 
ограду гдје студира Ромаиистику. Послије ду- 
жег лијечења од туберкулозе плућа, запошљава 
се у Југословеиској радио дифузији, гдје касиије 
обавља и иеке одговорие фуикције у одјељењу 
за дописиике из ииостраиства. Бавио се књиже- 
виим, ликовиим и уопште културиим рецеизија - 
ма. Водио je иитервјуе са великим бројем југос- 
ловепских и страиих иителектуалаца, књиже- 
виика, умјетиика и јавиих личиости, које обја- 
вљује у радиофоиским и штампапим медијима 
Београда, Загреба, Љубљаие, Сарајева, Титог-
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рада и других југословеиских културиих цеи - 
тара. Посебио су му били запажеии иитервјуи с 
иобеловцем Ивом Апдрићем и Јевгеиијем Јевту- 
шеиком. Објавио je и ииз разговора са иајпозиа- 
тијим фраицуским иителектуалцима, a за ври - 
јеме боравка у Паризу успоставља и везе са ие- 
ким дијеловима југословеиске емиграције и за- 
добија подршку од Власте Стојаиовића, дугого - 
дишњег главиог уредиика Југословеиске редак - 
ције Фраицуске радио телевизије(ОРТФ). Умро 
je у Бео граду 1971. годиие од последица тубер- 
кулозе стечеие у ратиим условима и иарочито 
италијсиском логору. Сахрањеи у Београду. Из 
брака са Вером Љубииковић из Београда има 
сииа Ботттка.

2. Петар-Перо Бошков, рођеи 1926. годи- 
ие у Пљевљима. Kao уче- 
иик седмог разреда гим- 
иазије у Пљевљима осу- 
ђеи je као политички кри- 
вац од комуиистичких вла- 
сти и провео lo  годииа иа 
робији. По изласку из за- 
твора, положио je матуру 
и завршио Правии факул- 
тет у Београду. Био je 
шеф правие службе у За- 
воду за агроиомију у Земуиу. Перо je био једаи 
од иајомиљеиијих братствеиика, спремаи увијек 
да помогие и посавјетује. Умро je 1981. годиие и 
сахрањеи у Београду. Из брака са Сиежаиом 
Беговић, службеиицом из Београда има сииа
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Небојшу.
3. Павле-Мићко Бошков, рођен 1943.годн- 

не у Пљевљнма, завршио 
Вишу реалну гнмназнју у 
Пљевљнма и вншу трго- 
вачку школу у Београду.
Био je помагач и заступ- 
иик манастира Свете Тро- 
јице у Пљевљима и пред- 
сједннк одбора за нзград- 
њу цркве у Зминици. Све 
до преране смртн био je 
директор угостнтељског објекта „Водице“ у 
Пљевљима. Био je један од најомнљених брат - 
ственнка, увијек спреман да помогне. Његовом 
прераном смрћу нестала je једна од нјјачнх спона 
која je повезнвала припадннке братства Бојовић. 
Умро je 2001. године, послије операције у Беог- 
раду, a сахрањен у Пљевљнма. У  браку ca Љиља- 
иом Миличић, службеницом нз Пљеваља, није 
нмао дјеце.

4. Радивоје Вељков, рођен у Змииици, ау- 
топревозннк, приватнн предузетннк. Заједно ca 
братом Радованом, подигао je угледнн мотел 
„Бјелобор“ у Жабљаку. Живи и радн у Змииици. 
Из брака ca Љиљом Лековић нз Стожера, нма 
дјецу: Недељка, Димнтрија и Филипа.

5. Лазар Ве.нков. рођен у Змииици, завр- 
тттио Средњу турнстнчку школу, запослен у Гра- 
дском саобраћајном предузећу у Новом Саду.

6. Радован Ве.нков, рођен у Змииици, зав- 
ршио Вишу комерцијалну школу, живи и радн у
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Жабљаку. Заједио са братом Радивојем подигао 
je угледии угоститељски објекат- мотел „Бјело- 
бор“ у Жабљаку. Из брака са Јелеиом Кнежевић 
из Ж абљака има дјецу: Матију и Вељка

7. Раде Светозаров, рођеи 05. 09. 1962. го- 
диие у Жабљаку. Осиовну 
школу и гимиазију завршио 
у Бијелом Пољу, a Правии 
факултет у Титограду 1986. 
годиие. Двогодишње магис- 
тарске студије смјер устав- 
ио-правио политички завр- 
тттио иа Правиом факултету 
у Београду 1988. годиие. До 
1988. годиие радио као ди- 
ректор Студеитског кул - 
туриог цеитра у Подгорици. Двогодишњи стаж 
као судски приправиик завршио у Привредиом 
суду у Бијелом Пољу 1990. годиие, од те годиие 
je сувласиик и директор приватие правио-кои - 
султаитске фирме „М ЕДИА“ са сједиштем у 
Подгорици. Осиивач je и предсједиик Југосло- 
веиске иародие страике (1990-1992.), коордииа - 
тор аитиратиог опозициоиог покрета- Грађаис- 
ки одбор за мир (1991.), предсједиик Извршиог 
одбора СПЦГ (1992-93.). У  периоду од 1992 до 
1996. годиие био послаиик у Скупштиии СРЈ у 
Београду, a од краја 1996. годиие je изваи парти - 
јске политике. Kao ваипартијска личиост, оба- 
вљао je дужпост коордииатора Покрета за Не- 
зависиу Европску Цриу Гору. Осиивач je и члаи 
Управиог одбора Ц ЕД ЕМ а и коордииатор 
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реформске иевладиие мреже АКЦ И ЈА . Члаи 
Управиог одбора Фоида за отвореио душтво, и 
члаи Управиог одбора М атице црпогорске. 
Аутор je преко 200 комеитара и стручиих тек - 
стова из области политике и права објављеиих у 
домаћим и страиим часописима. Из брака са 
Браиком Љ ешевић из Подгорице има кћерку 
Марију. Са породицом живи у Подгорици.

8. Бајо Јаковљев-Рашов, рођеи 1959. годи- 
ие у Змииици, приватиик, живи и ради у Београ- 
ду. Из брака са Душицом Јоваиовић из Београ- 
да, има дјецу: Неву (рођеиа 1985. годиие у Беог- 
раду, студеит Екоиомског факултета, живи код 
родитеља) и Јакова.

9. Секуле Јаковљев-Рашов, рођеи 1956.ro- 
диие у Змииици, завршио средњу школу, живи у 
Подгорици. Из брака са Душаиком Касалицом 
има кћер Теодору (рођеиа 1994. годиие у Змиии- 
ци, учеиица, живи код родитеља у Пљевљима) и 
сииове Вукашииа и Василија.

10. Рајко Гаврилов-Гајов, рођеи у Змиии- 
ци. завршио заиат, живио у 
Сарајеву до почетка рата у 
БиХ, a потом у Змииици и 
Пљевљима. Из брака са 
Маргитом Церовић из Бо- 
аиа, има дјецу: Стану (за- 
вршила Медицииски факу- 
лтет, ради као љекар у 
Жабљаку, удата за Тоичи- 
ћа у Жабљаку), Милу (завршила средњу школу 
живи са родитељима), Дубравку (живи у Сара-
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јеву, иије се удавала ), Гаја и Југа.
11. Милија Гаврилов-Гајов, рођеи у Зми- 

иипи- завршио заиат, из брака ca Булом Смиља- 
иић из Маоча , има три кћери.

12. Јован-Јоцо Михаилов, рођеи у Прња- 
вору 1934.годиие, пјесиик 
и приповједач. Радио je 
у Бања Луци као баикар- 
ски стручњак, сада je у 
пеизији. Пјесме су му зас- 
тупљеие у крајишкој пје- 
сиичкој хроиици Поези- 
ја двадесет-петорице, из- 
дата 1971. годиие. Обја- 
вио je двије књиге пјеса- 
ма „Дајак П аитократо- 
ра“ и „Послије гозбе“ као и прозе „Улаз у лави- 
риит“ и „Између тврђаве и ријеке“. Ha иеко- 
лико његових пјесама компоиовао je музику 
Владо Милошевић за филхармоиију и баритои. 
Поезију, прозу, епиграфику, објављивао у часо- 
писима и иовииама: Одјек, Путеви, Вјесиик, 
Књижевиа реч, Живот, Мале иовиие, Глас и др. 
Заступљеи у више фотомоиографија, пјесиич- 
ких хроиика и аитологија. Члаи je удружења 
књижевиика БиХ  од 1978. годиие. Носилац 
Ордеиа рада и Ордеиа заслуга за иарод. добит - 
иик je мајске иаграде за спорт и иаграде Веселии 
Маслеша из области културе. Афирмисаии je 
спортиста (дизач тегова и кајакаш). Живи и ради 
у Бања Луци.

13. Томислав Душанов-Мањов, рођеи у
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BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 ! AM  Page 192

Бојовићи - Шаранци Родослов

Прнјесњачама, земљорадннк, живи у Пријесња- 
чама. Из брака са Драгицом Мијатовић нз Ко- 
лашинских Поља, нма сина Радоја и кћер Дра- 
гану (није удата радн у Колашнну).

14. Драгољуб Душанов-Мањов, рођен у 
Прнјесњачама, живи у Београду. Из брака са 
Драгицом Ристић из М ојковца нма дјецу: 
Зорицу (рођену у Београду, удата, нма двије кће- 
ке, живи у Хјустону у Амернци) и Вељка

15. Никола Душанов-Мањов, рођен у Прн- 
јесњачама, земљорадннк, живи у Пријесњачама. 
Из брака са Јованком Опанчнном нз Бродарева 
нма дјецу: Слободана, Ивану (рођена у Пријес- 
њачама, удата , нма снна и двије кћери) и Ивана.

16. ЈБубо Душанов -Мањов, рођен у Прије- 
сњачама, возач, живи у Новом Саду. Из брака са 
Миленом Младеновић нз Беле Цркве код Ваље- 
ва нма дјецу: Ненада, Душана и Милицу (рође- 
на у Новом Саду, удата).

16. Вел>ко Душанов-Мањов, рођен у Приј- 
есњачама, мнлнцнонер, запослен у Новом Са- 
ду. Није се женно, нема потомства.

17. Милојица Савов, рођен у Пријесњача- 
ма, земљорадннк, живи у Пријесњачама. Из бра- 
ка са Радом Зејак нз Лековнне нма дјецу: Све- 
тозара, Светлану (рођена у Пријесњачама, уда- 
та за Петрића у Пријепоље, нма трн снна) и 
Снежану (рођена у Пријесњачама, удата за 
Петрића код Нове Вароши, нма снна и кћерку).

18. Милорад Савов, рођен у Пријесњача- 
ма, земљорадннк, живи у Пријесњачама. Из бра- 
ка са Велнком Смоловић нз Пријесњача, дома-
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ћицом, има дјецу: Милијану (рођеиа у Пријес- 
њачама, удата за Лековића, има троје дјеце), 
Љубицу (рођеиа у Пријесњачама, удата за Руто- 
вића код Колашииа, има два сииа и једиу кћер), 
Зорицу (рођеиа у Пријсњачама, удата за Дос - 
ковића, има два сииа), Михаила, Миливоја и 
Момчила.

19. Божидар Владимиров-Мујов, рођеи у 
Пријесњачама, земљорадиик, живи у Пријесња- 
чама. Из првог брака са Јоваиком Јоксовић из 
Јабуке код Пријепоља има кћерку Зорицу (ро- 
ђеиа и удата у Пријепољу). Из другог брака са 
Браиком Смоловић из Пријесњача, домаћицом, 
има дјецу: Рајка, Радојку (рођеиа у Пријесњача- 
ма, удата за ТТептттћа у Бераие, има два сииа и 
једиу кћер) и Раика.

20. Богдан Владимиров-Мујов,рођеи у Пр- 
ијесњачама, возач, живи у Новом Саду. Из брака 
са Драгицом Смоловић, службеиицом баике, 
има сииа Драгаиа и кћерку

21. Матије Владимиров- Мујов, рођеи у 
Пријесњачама, трговац, живи у Бродареву. Из 
брака са Босиљком Драшковић из Пријесњача 
има дјецу: Голуба, Гојка и Гордаиу (рођеиа у 
Пријсњачама, удата у Павиио Поље).

22. Бошко Владимиров-Мујов, рођеи у 
Пријесњачама, завршио Средњу екоиомску 
школу, ожењеи из Баиата, има двије ћерке, ради 
у Новом Саду.

23. Милош Војинов(+), рођеи у Београду, 
студеит, трагичио изгубио живот у саобраћајиој 
иесрећи.
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VIII КОЉЕНО

1. Бошко Илијин, рођен 1948. годнне у Бе- 
ограду, завршно Философ- 
ски факултет у Београду.
Иа Сорбонн у Парнзу од- 
бранно je докторску днсер- 
тацнју нз нсторије средњег 
вијека, a послије научне ха- 
билнтације нзабран за про- 
фесора на Уннверзнтету 
Друштвеннх наука Сорбо- 
не, као првн Србин, na чак 
и Југословен. Афнрмнсанн 
je научнн радних и сарадннк архнва на Хила- 
ндару, Дубровннку, Парнзу, a у Српској акаде- 
мији наука и умјетностн у Београду нзабран je за 
научног савјетннка. Објавно je седам књнга и 
преко 100 радова у познатнм научннм часописн - 
ма у Француској, Њемачкој, Грчкој и Југославн- 
ји. Активии je учесннк бројннх међународннх 
научннх скупова. Еруднта, внзантолог међуна- 
родног угледа и један je од најпознатнјнх српскнх 
ннтелектуалаца у дијаспорн. Узрео на траднцн - 
ји н духовиим врнједностнма, неуморнн je борац 
за очување духовног и нацноналног једннства 
српског народа. Иако одрастао у свјетскнм ме- 
трополама, Б отттко je искоиски везан за Шаранце 
и Змнннцу и његов узорнн дом поднгнут у Зми- 
иици je мјесто окупљања братственнка, племе- 
ннка и ннтелектуалне елнте. Живи и радн у Па-
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рнзу. Из првог брака са Александром Миле- 
нковнћ, нз Београда нма дјецу: Илију и Иконнју. 
У другом браку са Јеленом Јосиповић нз Беог- 
рада нема дјеце.

2. Небојша Петров-Перов, рођен 1968. 
годнне у Београду. Гнмна- 
зију и Правни ф акултет 
завршио у Београду. Поз- 
натн je нумнзматичар и фи- 
лателиста. Власннк je внттте 
златарских радњи у Беог- 
граду и врло успјешан мла- 
ди пословни човјек. Живи у 
Београду.

3.Гајо Рајков. рођен у 
средњу школу.

4. Југо Ра јков. рођен у Сарајеву, завршио 
средњу школу.

5. Неђељко Радивојев, рођен у Змииици, 
дијете, живи код роднтеља у Змииици.

6. Димитрије Радивојев, рођен у Змииици, 
дијете, живи код роднтеља у Змииици.

7. Филип Радивојев, рођен у Змииици, дн- 
јете, живи код роднтеља у Змииици.

8. Матија Радованов, рођен у Змииици, дн- 
јете, живи код роднтеља у Змииици.

9. Ве.вко Радованов, рођен у Змииици, дн- 
јете, живи код родтеља у Змииици.

10. Јаков-Рашо Бајов, рођен 1990. годнне у 
Београду, ученнк гнманзије, живи код роднтеља 
у Београду.

11. Василије Секулов, рођен 1996. годнне,

-------- 1 9 2 ---------
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ђак, живи ca роднтељнма у Пљевљнма.
12. Вукашин Секулов, рођен 2001. годнне, 

живи ca роднтељнма у Пљевљнма.
13. Вељко Драгољубов, рођен у Новом 

Саду, није жењен
14. Слободан Николин, рођен у Пријес- 

њачама, ожењен, нма једну кћерку, живи у Пр- 
нјесњачама.

15. Иван Николин, рођен у Прнјесњачама, 
живи и радн у Ужнцу, није жењен.

16. Ненад ЈБубов, рођен у Новом Саду, 
ожењен од Шева, живи у Новом Саду.

17. Душан ЈБубов, рођен у Новом Саду, 
студира правнн акултет у Новом Саду, живи ca 
роднтељнма.

18. Радоје Томиславл»ев, рођен у Пријесњ- 
ачама, живи у Колашнну, није жењен.

19. Светозар Милојичин, рођен у Пријес- 
њачама, није жењен, живи у Прнјесњачама.

20. Михаило Милорадов, рођен у Пријес- 
њачама, ожењен од Вуксановића, нма једног си- 
на н трн кћерн.

21. Миливоје Милорадов, рођен у Пријес- 
њачама, није жењен, живи у Прнјесњачама.

22. Момчило Милорадов, рођен у Пријес- 
њачама, није жењен, радн у Херцег Новом.

23. РајкоБожидаров, рођен у Пријесњача- 
ма, ожењен, нма два снна, живи у Херцег Но- 
вом.

24. Ранко Вожидаров, рођен у Пријесња- 
чама, гдје и живи, није жењен.

25. Драган Вогданов, рођен у Новом Саду,
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живи са родитељима, иије жењеи.
26. Голуб Матијев,рођеи у Бродареву,жи- 

ви са родитељима, иије жењеи.
27. Гојко Матијев,рођеи у Бродареву, жи- 

ви са родитељима, иије жењеи.

Kvhe u кућшиша иошомака Maiuuje Bojoeuha
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в

потомцн
МНЛУТННОВОГ СННА ШЋЕПАНА

III КОЉЕНО

1.Шћепан-Циле Мплутннов, рођен je у Зми- 
иици, земљорадннк, умро и сахрањен у Змииици. У 
браку ca Јованом Требјешаннн, домаћицом нз Ус- 
кока, нмао je сина Новицу-Нона, кћер Јелу (рође- 
у Змииици, удата за Вуковића, нема података о дје- 
ци), кћер Станицу (рођена у Змииици, удата у Го- 
ловића, нема података о дјеци), кћер Жнвану (ро- 
ђепа у Змииици, домађица, удата у Струњаша у Ти- 
мар, нема података о дјеци).

IV КОЉЕНО

1.Новица-Ноно Шћепанов,рођен у Змииици, 
земљорадник, домаћин ,чувен no људскнм постуци- 
ма и стеченој имовиии. Постоји предање да je нмао 
и no хиљаду оваца, и да je, једном прнлнком, у врн- 
јеме аустроугарске окупацнје, сам платно дацију за 
све Шаранце када им je порески нзвршнтељ Павле 
Рутов заплијенно овнове и другу стоку. Прн томе, 
Новица није захтијевао од својих племеннка да му 
врате дуг. Међутнм, предање каже да су му сви Ша- 
ранци вратнлн дуг, чим су узмоглн и ca велнком за- 
хвалношћу.

У његов дом -Нонову кулу, навраћале су уг- 
ледне личиости, међу њнма и Јован Цвијић. Доста
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je занимљивих и карактеристичних казивања упа- 
мћено о Нону. Из брака са Цвијетом-Шутом Со- 
чицом, домаћицом, сестром војводе Лазара Сочи- 
це из Пиве, имо je дјецу: Вукосава, Вука, Богдана, 
Шћепана, Савету (рођена у Зминици, домаћица, 
удата за Милоша Караџића, који je био индустри- 
јалац у Албанији, послије рата преселили на Це- 
тиње, гдје им потомци и сада живе), Неду (рођена 
у Зминипи. домаћица, удата за Петра Вујачића, 
трговца из Колашина, имала дјецу: Boja, Селима и 
Влада) и Јелицу (рођена у Зминици, домаћица, у- 
дата за Тома Томића, од којег се развела. Вратила 
се у Зминицу, гдје je умрла и сахрањена).

V КОЉЕНО

1.Вукосав Новичии-Ноиов,рођен 1873. 
годинеу Зминици, земљо- 
радник, умро 1936. године и 
сахрањен у Зминици. Са 
братом Вуком учествовао у 
ратовима против Турака и 
аустроугарског окупатора.
У многим биткама се иста- 
као изузетном храброшћу.
Из првог брака са Видоса- 
вом Церовић, домаћицом из 
Тушине имао кћер Јованку 
(рођена у Зминици. дома- 
ћица, удата за Ђорђа Грбовића из Језера. Имала 
дјецу: Милисава, Ранка и Мику). Из другог брака са
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Станом Лопушином, домаћицом из Ускока, имао 
сина Луку.

2.Шћепан Новнчнн-Нонов. рођен 1883. годи- 
не у Зминипи. земљорадник.Из непознатих разло- 
га трагично je завршио живот у Подгорипи 1922. 
године. Из брака ca Јањом Бошковић, домаћицом 
ca Орје Луке код Даниловграда, која je убијена од 
комуниста и сахрањена на Жабљаку, имао сина 
Николу.

3.Богдан Новичии-Ноиов,рођен 1888. године 
у Зминици. гимназију je за- 
вршио у Солуну, a Правни 
факултет у Београду. У то- 
ку Првог свјетског рата ин- 
тернирали су га Аустрија- 
нци. Послије повратка из 
интернације изабран je за 
народног посланика на Ве- 
ликој подгоричкој скуп- 
штини, која je 1918. године 
одлучила да се Црна Гора 
уједини ca Србијом.

Послије Првог свјетског рата био je судија и 
предсједник Окружног суда у Пљевљима, Прије- 
пољу и Косовској Митровици. Био je познат no 
својој праведности и објективности, што се посеб- 
но види из следећег случаја: Када je окупирана Ју- 
гославија, Вели Дева je дошао ca наоружаним ттти- 
птарима и рекао Богдану да се не плаши да се њему 
и његовој породици иишта рђаво неће десити и ако 
жели да иде за Србију испратиће га његови људи. 
По окупацији земље, ухапшен je од Гестапоа, да би
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послије изласка из затвора прешао у Краљево, a 
затим у Крушевац. По завршетку рата изабраи je 
за судију Окружиог суда у Београду, али je ускоро 
затражио пеизиоиисање, и послије тога je живио у 
Београду. У поратиим годииама, брииуо je о сва- 
ком младом братствеиику и иесебичио их помагао, 
посебио оие који су студирали у Београду. У њего- 
вом скромиом стаиу у Узуи Мирковој улици бр. 5 
у Београду, млади Бојовићи су осјећали топлииу и 
љубав родитељског дома. Посебио je усмјеравао 
младе браствеиике да чувају људске, моралие и 
етичке вриједиости и братску љубав и одиосе. Био 
je човјек високе културе, врсии позиавалац тради- 
ције и прошлости. Умро je 1970. годиие и сахрањеи 
у Београду. Из брака са Јелом Стојаиовић, учите- 
љицом из Београда, имао je дјецу: Вука, Новицу- 
Ноиа и Цвијету (рођеиа у Пљевљима, гимиазију 
завршила у Прокупљу, студирала право у Београ- 
ду, удата за Сава Иваиовића из Дољаиа, код Под- 
горице. Има дјецу: Ксеиију, Слободаиа-Бата и 
Мирјаиу).

4. Вуко Новичии- Ноиов, рођеи 1886.годиие 
у Змииици. Међу првим полазиицима завршио je 
Пјешадијску официрску школу иа Цетињу. Исти- 
цао се изузетиом храброшћу и јуиаштвом.Тако je 
често прелазио Тару, штитећи српски живаљ од 
турских зулумћара. Када je отпочео Први свјетски 
рат, 1914.годиие, Вуко je, као официр црпогорске 
војске, комаидовао Језер-шараиским батаљоиом и 
погииуо je у првим борбама иа Грамусовићима код 
Чајиича, 15.августа 1914. годиие. Kao комаидаит 
Језеро-шараиског батаљоиа, у борби прса у прса са
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2. аустроугарским батаљо- 
ном, капетан Вуко je зади- 
вио својом храброшћу, ком- 
андујући без заклона, на 
челу батаљона, све док није 
пао смртно погођен. У овом 
чувеном батаљону, којим je 
Вуко командовао, погинула 
сујош четири братственика 
Бојовића.

Михаило Лалић, у по- 
знатом роману „Докле гора зазелени“ упоређује 
тај случај са погибијом Душана Обрадовића ко- 
манданта Језеро-шаранског батаљона , при нападу 
на Пљевља. Лалић то коментарише као неку суд- 
бинску сличност да у оба рата у првим борбама и у 
првим редовима, храбро гину команданти овог ба- 
табатаљона.

Вуко je био ожењен Милевом Марушић из 
Никшића. Нијесу имали дјеце.Умрла je три године 
полије Вукове смрти и сахрањена je у Шавнику.

VI КОЉЕНО

1.Ј1ука Вукосављев, рођен 1904.године у Зми 
ници. Завршио je Учитељску школу у Сомбору и у 
годинама пред Други свјестки рат био je учитељ на 
Илином брду код Пљеваља и у Кршу. Био je обда- 
рен природном благошћу, смиреношћу и господ- 
ством. У току Другог свјестког рата био je у штабу 
Дурмиторске бригаде Николе Бојовића. Погинуо
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je у Босни 1944.године. По- 
родица није успјела да про- 
нађе његов гроб. Из брака 
са Јованком Томић, која се 
послије Првог свјестког ра- 
та са родитељима пресели- 
ла у Руму, имао je дјецу: Ву- 
косава-Вука и Драгољуба- 
Зеја.

2. Вуко Богданов, рођ
вљима, Вишу реалну гим- 
назију и Економски факул- 
тет завршио у Београду.
Радио као економиста у Бе- 
ограду, гдје je умро 1995. го- 
дине и сахрањен. Из брака 
са Вером Бркић, професор- 
ком из Славонаског Бро да 
има дјецу: Јелену (завршила 
Економски факултет, живи 
у Београду) и Богдана

3. Новица-Ноно Богданов. рођен 1930. годи- 
не у Пљевљима, Виттту реалну гимназију и Фило- 
зофски факултет авршио у Београду, магистар 
историјских наука, радио као професор и просвет- 
ни савјетник у Београду. Истакнути je писац из нас- 
тавне и стручне литературе. Добитник je окто- 
барске награде „Доситеј Обрадовић“ за 1985. годи- 
ну. Из брака са Вером Поповић, професором ен- 
глеског језика из Београда,чији су дјед Јевто По- 
повић, адвокат и његов брат Новица Поповић били 
посланици Подгоричке скупштине 1918. године.

2 0 6
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Имају дјецу: Милиоу (ро- 
ђена у Београ ду, завршила 
Економски факултет, уда- 
та за Михаила Петковића, 
академског сликара, има 
дјецу Јелену и Јовану),
Ивану (рођена у Београ- 
ду, завршила Пољопривре- 
дни факултет, удата за Же- 
љка Кецмана, дипломира- 
ног економисту, има дјецу 
Игора, Николу и Даницу) и Јелицу-Јелу (рођена у 
Београду, завршила Пољопривредни факултет, 
удата за Ђорђа Стојића, приватног предузетника 
из Беогарда, и има дјецу: Богдана, Милоша и Ни- 
колу).

4. Н нкола Шћепанов.
Зминици, гимназију завр- 
шио у Пљевљима, a Војну 
академију и Ђенералштаб- 
ну школу у Београду.

Други свјетски рат 
га je затекао у чину ђенер- 
ал штабног капетана. Када 
je припреман устанак у Ду- 
рмиторском крају није пос- 
тигао сагласност ca органи- 
заторима, прешао je у Са- 
нџак гдје je формирао своју 
групу четника и придружио се покрету Драже 
Михаиловића. Послије одступања партизана за 
Босну, 1942. године, постављен je за команданта

рођен 1909. године у
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Дурмиторског корпуса. Његове једииице храбро су 
се бориле против усташа и њима одаиих мусли- 
маиа, који су no српским селима Чајиичког, Фоча- 
иског и Пљеваљског среза вршили покољ иад пе- 
дужиим српским живљем. Народ ових крајева ос- 
тао му je захвалаи, давши једиој улици у Срби- 
њу(Фочи) његово име. Због изузетие храбрости, 
правичиости и одважиости, важио je за једиог од 
иајбољих официра Краљевске војске у отаџбиии. 
У трајиом иародиом сјећању je остао његов узви- 
шеии, етички поступак, када опрашта живот за- 
робљеиом партизаиу који му je, no задатку парти- 
је, иа иајсвирепији пачии убио мајку. Ријечи које je 
тада Никола изговорио „Хришћаиски je да се 
прашта, a ие да се свети!“ трајио су урезаие у иаро- 
дио сјећање Дурмиторког краја и шире. Послије 
битке иа Неретви, гдје je рањеи, заробљеи je од 
страие Њемаца и до краја рата провео у Осамб- 
рику, позиатом логору српских војиика. Никола je 
иосилац Карађорђеве звезде са мачевима, a у току 
рата je уиапријеђеи у чии артиљеријског мајора. 
Послије Другог свјетског рата иије се враћао у 
Југославију, али je и даље дубоко саосјећао са суд- 
бииом свога родиога краја. О томе говори и ово 
истииито казивање Божидара Бојовића, једиог од 
аутора овог Родослова: У једиом телефоиском раз- 
говору, послије формирања Народие страике у Цр- 
иој Гори, стрико Никола ми je рекао: „Мило ми je 
да си прихватио да будеш потпредсједиик прве 
патриотске и аитикомуиистичке страике у Цриој 
Гори. Зиаш да сам читав живот био противиик и 
борац против сепаратиста и комуиизма, као иај-
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већег зла српског иарода и зиаш да сам рекао сииу 
Радмилу да ми ие смије ии кости преиијети у Цриу 
Гору док у њој буде и трага те пошасти. Али за- 
памти, сиие мој, Народиа страика ће успјети у сво- 
јој мисији само ако придобије потомке оиих против 
којих сам се ja борио“. To су иајискреиије и иајму- 
дрије ријечи иародиог помирења које сам икада 
чуо. Из брака са Драгаиом, кћерком иекадашњег 
жупаиа Ужичке жупаиије Видоја Мишовића из 
Београда, има сииа Радмила и кћер Јању (рођеиа у 
Змииици, завршила Виттту школу за васпитаче у 
Београду, удата за Љуба Вукадииовића из Котора, 
има дјецу Иреиу и Игора, живи у Београду). Ни- 
кола je умро у Лоидоиу, a посмртии остаци су уз 
високе почасти, сахрањеии у Београду 2004. годиие 

Из говора Матије Бећковића иа Николииој 
сахраии: „ Никола Бојовић иије први Бојовић који 
je бојевао за правду и слободу. Али je презиме које 
je иаследио оправдао и зарадио. Био je комаидаит 
Југословеиске краљевске војске у дурмиторском 
крају, иа иајвишим котама иаше отаџбиие. Такву 
висииу задао je себи и својој војсци и из рата и рат- 
иих покоља изашао са имеиом већим од иједие тит- 
уле. Његов живот je редак пример чојства и јуиа- 
штва који je у ту књигу стигао из иашег времеиа. 
Ни у рату се иије светио, ии убипи своје мајке, a 
камо ли коме другоме, a у миру je живио за правду 
и помирење. Зато je једиа Цриогорка, коју je судби- 
иа одвела иа другу страиу, кад je била у Лоидоиу 
посетила само два места-гроб Карла Маркса и 
Николу Бојовића“
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Maiuiija Бећковић говори на сахрани Николе Ш. Бојовића 
као изасланик ЊВ престолонаследмика Александра II

VII КОЉЕНО

1. Вукосав-Вук Лукии, рођен 1940.године на 
Илином брду код Пљеваља, гдје му се отац Лука 
налазио на служби као учитељ. Већ маја мјесеца 
наредне године родитељи напуштају Илино брдо и 
враћају се под Дурмитор, гдје он завршава основну 
школу, a осмогодишњу похађа у Никшићу и Руми. 
Средњу школу учи у Ужицу и Подгорипи. Акаде- 
мију ликовних умјетности, одсјек вајарство, у класи 
професора Миодрага Поповића, завршава у Бео- 
граду, гдје je и магистрирао у класи истог профе- 
сора ca највишом оцјеном.Члан je УЛУС-а у коме 
je обављао различите функције: Био je члан Уме- 
тничког савета, предсједник савезног жирија за 
плакат „Заштита човјекове средине“, члан жирија
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за одабирање и награђива- 
ње скулптуре „Простор 
85“, члан организационог 
одбора „Скулптура у сло- 
бодном простору“. Једно 
вријеме je радио као сло- 
бодни умјетник, a пошто je 
његово интересовање био 
портрет, направио je 27 ја- 
вних споменика, односно 
попрсја истакнутих лично- 
сти из културног и јавног живота, који су били 
постављени широм бивше Југославије. Године 
1973. први пут се запослио у државној служби, у 
трговинској тттколи „Јездимир Ј1овић“ у Београду, 
гдје je радио као професор. У Вишу трговинску 
школу у Београду прелази 1975. године, гдје 
најприје ради као предавач, да би 1980.године био 
изабран у звање редовног професора. Од 1982. до 
1986. године налазио се на мјесту директора Виттте 
трговинске школе.Године 1986. изабран je за дире- 
ктора ДП Золошки врт града Београда и на тој 
функцији се налази и данас.

Упоредо са радом у Золошком врту, бави се 
публицистиком и новинарством.Године 1995. издао 
je књигу „Приче из Зоо врта“ која je доживјела 
више издања.T o k o m  1995/96. године био je водитељ 
ноћног програма београдског „Радија С“.Од 1996. 
године аутор je и водитељ веома гледаних емисија 
телевизије „Арт“ „Арт зоологија“ и „Арт боеми- 
ја“.До сада je урадио 164 имисије „Арт зоологије“ 
и 364 емисије „Арт боемије“ .Такође, сарадник je
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бројиих часописа и ревија.
Вукосав je пропутовао миого земаља о који- 

ма je правио запажеие телевизијске репортаже 
као што су Камчатка, Чукотка, Тајмир-иетакиута 
природа, Казахстаи, Киргизија,Америка, итд. Пре- 
дсједиик je еколошке страике „Зелеии“, иајвеће 
еколошке страике Србије. Добитиик je иаграде 
„Златии беочуг Београда“.Годиие 1995.проглашеи 
je за меиаџера за екологију, a 2006. годиие за 
почасиог грађаиииа Јагодиие. Више пута je био до- 
битиик еколошких призиања „Зелеии лисТ“ које 
додјељује Други програм Радио Београда. Два маи- 
дата je био потпредсједиик џудо савеза Југослави- 
је, a преко 25 годииа предсједиик иајстаријег џудо 
клуба у земљи „Студеит“ из којег су потекли вели- 
ки асови џудоа, од којих су даиас миоги позиати 
друштвеио-политички радиици, привредиици, про- 
фесори, љекари, дипломате и др. О животу и раду 
Вука Бојовића иаписаиа je књига .„Ромаисираиа 
биографија Вука Бојовића“ (издавач „Стручиа 
књига,,, Београд, 1996.). Из брака са Аиђелком 
Спасојевић, академским сликаром из Београда, 
има дјецу: Луку, Николу и Марију (рођеиа у Беог- 
раду, завршила Ликовиу академију у Београду, жи- 
ви код родитеља у Београду). У браку са Весиом 
Радовић има ћерку Машу.

2. Драгољуб-Зејо Лукии, рођеи иа Илииом 
брду код Пљеваља, средњу школу завршио у Бе- 
раиама, a Виттту педагошку школу у Никшићу. Ра- 
дио у Никшићу као иаставиик практичие иаставе 
иа Педагошкој академији, одиосио Наставиичком 
факултету, до пеизиоиисања. Из првог брака са Je-
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леном Јањић, дипломиран- 
им инжењером из Београда, 
има сина Вукана, a из дру- 
гог брака са Веселинком 
Мршовић, учитељицом из 
Никшића, има дјецу: Стану 
(рођена у Никшићу, студи- 
ра Вишу тренерску школу 
у Новом Саду, из брака са 
Мирком Пеулићем из Но- 
вог Сада има сина Јована), Матију и Милоша

3. Богдаи Буков, рођен 1963. године у Беог- 
раду, завршио Правни факултет, живи у Београду, 
гдје ради као правник.

4. Радмило Ннколин.
Београду, Вишу реалну ги- 
мназију и Медицински фа- 
култет завршио у Београ- 
ду. Специјализацију из пси- 
хијатрије завршио у Беог- 
раду и до пензионисања je 
радио као врло угледни ље- 
кар-психијатар на Психија- 
тријској клиници „Лаза Ла- 
заревић“ у Београду. Из 
брака са Снежаном Лазаре- 
вић, универзитетским професором из Београда 
има дјецу: Јелену (рођена у Котору, завршила фа- 
култет Историје умјетности у Београду, у браку са 
Омар Абу ел Рубм, позоришним редитељем, има 
ћерке Ану-Марију и Анђу), Милицу (рођена у Бео- 
граду, завршила Природно- математички факул-

рођен 1938. године у

213
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тет, удата, има сина Николу, живи у Лондону) и 
Драгану (рођена у Београду, студент, живи код ро- 
дитеља)

VIII КОЉЕНО

1. Лука Вукосављев,
Београду. Завршио je ви- 
шу школу за туризам и 
угоститељство. Деведесе- 
тих година, у тек наврше- 
ном пунољетству, дух пре- 
дака га одводи у војевање 
за угрожено Српство. Kao 
добровољца СДГ борио се 
на ратиштима хрватске и 
Босне. Године 1999. поно- 
во облачи униформу и од- 
лази на Космет. Ради заслуга и доказаних способ- 
ности, произведен je у чин капетана. Из брака ca 
Барбаром, рођеном Борота, има дјецу: Вука и 
Атину. Дјеца живе ca родитељима у Београду.

2. Никола Вукосављев, рођен 1974. године у 
Београду. Средњу школу и правни факултет завр- 
шио у Београду. Из брака ca Иваном, рођеном Ри- 
становић, има кћерку Тару. Живи и ради у Београ- 
ДУ-

3. Вукан Драгољубов, рођен 1968. године у 
Београду, завршио je средњу технику школу и упи- 
сао се на Машински факултет у Београду. Основао 
je приватну фирму за сервисирање кафе уређаја. 
Живи и ради у Београду.

-------- 2 1 4 ---------

рођен 1973. године у
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зођен 1982.године у4. Матија Драгољубов,
Никшићу. Завршио je средњу 
електротехничку школу и за- 
послен je у приватној фирми 
за сервисирање аутоматских 
уређаја. Десет година je био 
активни спортиста- џудиста.
У савезној пионирској конку- 
ренцији je освојио 1.мјесто, a 
на првенству Балкана 3. мје- 
сто.Био je првак државе у јуниорској конкуренци- 
ји. Живи и ради у Београду.

5. Милош Драгољубов, рођен 1985.године у 
Никшићу. Завршио je машинско-металуршку тттко- 
лу. Активно се бавио џудоом и одбојком и у нижим 
категоријама je освојио неколико запажених ре- 
зултата. Живи и ради у Никшићу

Поглед ra Кучајевице на кућишиш u куће иошомака 
Шћепана Милутинова Бојовића

--------215 ---------
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Д
потомци

МИЛУТИИОВОГ СИИА МАЛИШЕ

III КОЉЕИО

Малиша Милутннов,рођеи у Брајковачи, зе- 
мљорадиик, умро и сахрањеи у Брајковачи. Имао 
je сииа Вулету и ие зиа се да ли je имао још дјеце

IV КОЉЕИО

Вулета Малишин, рођеи у Брајковачи, зем- 
љорадиик, умро и сахрањеи у Брајковачи.Имао je 
дјецу: Мирка, Пера, Радоваиа, Баука. Ие зиа се да 
ли je имао жеиске дјеце

V КОЉЕИО

1. Мирко Вулетнн, рођеи у Брајковачи, зем- 
љорадиик, послије Првог свјетског рата преселио 
се у Павиио поље.Умро и сахрањеи у Брајковачи. 
Ожењеи од Џаковића из Шараиаца и имао je дјецу: 
Вукосаву (удата за Војииа Кпежевића из Павииа 
Поља, сииа Вула Киежевића, имају кћер Аиђу) и 
Савету (из првог брака имала сииа који je погииуо 
у бици иа Пљевљима, a из другог брака сииа који 
се утопио).

Мирко иије имао мушке дјеце na je усвојио 
Радомира, сииа Владимира-Миша Радоваиова и 
предао му сву имовииу.

2. Перо Вулетнн, рођеи у Брајковачи, земљ-
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љорадннк, умро и сахрањен у Брајковачн. Из брака 
ca Јованом (Гаром) Кнежевић, домаћицом нз Ша- 
ранаца, нмао je дјецу: Светозара, Милету- Мину, 
Софију (рођена у Брајковачн, удата за Милисава 
Анђелића у Суводо, нма дјецу Спаса, љекар спецн- 
јалиста гинеколог живи у Београду, Жељка, живи 
у Лондону и Здравка, живи у Београду), Дуњу 
(рођена у Брајковачн, домаћица, удата за Радула 
Џаковића у Шаранце, нмају дјецу Борку, Драгињу, 
Милеву, Милована, Божану и Славку) и Тонку 
(рођена у Брајковачн, домаћица, није се удавала, 
жнвјела до смрти у Пљевљнма).

3. Радован Вулетнн, рођен у Брајковачн, зе- 
мљорадник, умро и сахрањен у Брајковачн. Из 
брака ca Ајкуном Сандић, домаћицом нз Дробња- 
ка, нмао je дјецу:Владнмнра-Миша, Анету (рођена 
у Брајковачн, домаћица, удата за Кнежевића у Ва- 
шково, нема података о дјеци) и Савету (рођена у 
Брајковачн, првн пут удата за Перншића у Врточ 
Поље, нмала снна Добрнвоја, који je погннуо у на- 
паду на Пљевља 1941. годнне. Поиово се удала за 
Драговића у Бијело Поље, нема података о дјеци).

4. Баук Вулетнн(+), рођен у Брајковачн, зе- 
мљорадннк, погннуо прнлнком картања, сахрањен 
у Брајковачн, није се женно, нема потомака.

VI КОЉЕНО

1. Светозар Перов, рођен у Брајковачн, зем- 
љорадннк, рано се одао политици и повезао ca Ко- 
муннстнчком партијом. Био je члан мјесног коми- 
тета партије. Када je формнрана Четврта црпого-
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рска бригада био je замје- 
ник комесара једног бата- 
љона и одступио за Босну
1942. године. Из непозна- 
тих разлога вратио се из 
Босне, напустио je партиза- 
не, пасивизирао се у одно- 
су на Комунистичку парти- 
ју. До пензионисања радио 
je као службеник у Пљев- 
љима. Био je ожењен Дра- 
гињом Ћоровић из Врточ 
поља, домаћицом, учесницом НОБ-а, na се развео 
послије пензионисања. Није имао дјеце.

2. Милета-Мина Перов, рођен у Брајковачи 
земљорадник, рано je сту- 
пио у сарадњу са Комуни- 
стичком партијом и у току 
Другог свјетског рата био 
je припадник HOP-a. По- 
слије завршетка рата, био 
je на разним одговорним 
функцијама, a последњих 
неколико година и пред- 
сједник жабљачке општи- 
не. Због слабог здравља, 
пензионисао се и преселио у Пљевља, гдје je умро 
и сахрањен. Из брака са Марушом Шљиванчанин 
из Шљиванска има дјецу: Кадушу (рођена у Ње- 
говуђи, завршила Филозофски факултет у Сараје- 
ву, удата за Слободана Потпару, професора физи- 
ке из Пљеваља, имају дјецу Снежану и Петра),
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Мирка, Миомира, Велимира и Малишу.
3. Владимир-Мишо Радоваиов. рођен у Брај- 

ковачи, земљорадник, умро и сахрањен у Брајкова- 
чи. Из првог брака са Миољком Раонић, домаћи- 
цом из Врела, имао je дјецу: Радомира и Новку (ро- 
ђена у Брајковачи, домаћица, удата у Бошковића у 
Пољима колашинским, нема података о дјеци).Из 
другог брака са Маријом Рабрен имао дјецу: Ни- 
колу, Јована, Милана, Милицу (рођена у Брајкова- 
чи, удата за Милана Глушца из Херцеговине, живе 
у Херцеговини, нема података о дјеци) и Ружицу 
(рођена у Павином Пољу, домаћица, удата за Шће- 
пановића из Павина Поља, нема података о дјеци, 
живе у Краљеву).

VII КОЉЕНО

1. Мирко Милетии-Мииии, рођен у Зминици 
1949. године. Завршио први степен економског 
факултета. Живи у Суботици гдје има приватн фи- 
рму „ Б а ч к а -  комерц“. Из брака са Вером Шата 
има сина Милоша.

2. Мијомир Милетии- Мнннн, рођен 1951. го- 
дине у Зминипи. Основну и 
средњу економску школу за- 
вршио у Пљевљима, a Еконо- 
мски факултет у Суботици.
Радио на инспекцијским пос- 
ловима у МУП-у у Субтици 
до 2005. године када je пен- 
зионисан. Из брака са Магда- 
леном Урбановски, медицин-

220
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ском сестром, има дјецу Снежану (удата за Игора 
Јововића) и Петра. Живе у Суботици.

3. Велимир-Вељо Милетии- Мииии, рођен у 
Његовуђи. Ради као возач. Из брака ca Миленом 
Перуничић има дјецу: Виолету (живи и ради у По- 
дгорипи). Јадранку (апсолвент права, запослена у 
Општини Пљевља), Јовану (ученица гимназије) и 
Бојану (ученица Средње медицинске тттколе- зубо- 
технички смјер). Живе у Пљевљима.

4. Малиша- Majo Милетии- Мииии, рођен у 
Зминици 1955. године. Основ- 
ну школу и гимназију завр- 
шио у Пљевљима, a Рударско- 
геолошки факлтет у Београ- 
ду. Од 1981. године ради у Ру- 
днику угља у Пљевљима на 
пословима самосталног про- 
јектанта до главног геолога.
Из брака ca Вером Спајић, 
љекаром специјалистом опттт- 
те медицине, има дјецу Светозара и Мирјану 
(ученица гимназије у Пљевљима). Живе и раде у 
Пљевљима.

5. Радомир Владимиров- Мишов, рођен у 
Брајковачи, земљорадник, учесник НОР-а, коло- 
низиран у Сивац-Бачка. Тешки војни инвалид, 
живи као пензионер у Врбасу. У браку ca Даницом 
Милисављевић службеницом из Крушевца, има 
дјецу: Радована, Душанку (рођена у Сивцу, удата за 
Цвијовића из Маоча, нема података о дјеци), Дра- 
гицу (рођена у Сивцу, живи у Београду) и Милицу 
(удата за Љуба Цвејин из Сивца, нема података о
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Д Ј е ц и ) .

6. Никола Владимиров- Мишов, рођен у Па- 
вином пољу, ожењен Ружом Вуковић из Шаранаца, 
има ћерку Иванку (рођена у Павином пољу, удата 
за Ивана Русина, нема података о дјеци).

7. Јоваи Владимиров-Мишов. рођен у Пави- 
ном Пољу, земљорадник.Из брака са Јелисаветом 
Булатовић нема дјеце.

8. Милаи Владимиров-Мишов, рођен у Па- 
вином Пољу, земљорадник. Из брака са Снежаном 
из Босне, има дјецу: Јадранку и Гордану.

VIII КОЉЕНО

1. Милош Мирков, рођен Суботици. Студент 
права у Новом Саду, живи са родитељима у Субо- 
тици.

2. Петар Мијомиров, рођену Суботици. Сту- 
дудент права у Новом Саду, живи и ради у Новом 
Саду.

3. Светозар Малишии, рођен у Пљевљима. 
Студент на економском факултету у Подгорипи.

4.Радоваи Радомиров(+), рођен у Сивцу, ум- 
ро у шестој години.

Основна школа у Брајковачн

---------222 ----------
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МИЛУТИИОВОГ СИИА МИЛИЋА

III КОЉЕИО

Милић Милутннов, рођен у Змииици, зем- 
љорадннк, умро и сахрањен у Змииици. Из брака са 
Милушом Ћоровић нз Мокрог код Шавннка, нмао 
дјецу: Милована-Бега, Вида, Милутнна-Мнда, нема 
података да ли je нмао женске дјеце.

IV КОЉЕИО

1. Милован-Бег Милићев, рођен у Змииици, 
преселно се са снновнма у Потпеће код Пљеваља 
1918. годнне.Умро je и сахрањен у Потпећу.Из бра- 
ка са Љубицом-Јајом Караџнћ, домаћицом нз Жа- 
бљака, нмао je дјецу: Станка, Ђурка, Тонку (рође- 
на у Змииици, домаћица, удата за Сава Зарубицу нз 
Маоча, нмала дјецу Тома, Лазара, Миљана, Радо- 
мана, Радоја и трн кћерн. Једна je удата за Голубо- 
вића, друга за Минића у Косаннцн, трећа за Зејака 
у Варнне), Новку (рођена у Змииици, домаћица, у- 
дата за Симеуна Раонића на Његовуђи, нмала je 
двоје дјеце), Стану (рођена у Змииици, домаћица, 
удата за Видака Вукотића са Чева, нмала дјецу: 
Николу, Саву, Божану и Милицу).

2. Вид Милићев, рођен у Змииици, земљора- 
дннк, умро и сахрањен у Змииици. Имао je дјецу: 
Ђорђнја и Мојсија, не зна се да ли je нмао женске 
дјеце.
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3. Милутнн Мидо Милићев, рођеи у Змиии- 
ци, земљорадиик. Према казивању покојиог Бог- 
даиа Бојовића, Милутии-Мидо се прије Првог св- 
јестског рата одселио у село Власово код Куршу- 
млије. Не зиа се како му се звала жеиа и одакле je 
била, али се зиа да je имао три сииа: Уроша, Ми- 
лаиа и Милисава. Умро je и сахрањеи у Куршумли-
ји-

V КОЉЕНО

1. Станко Милованов-Бегов(+), рођеи у Зм- 
ииици, земљорадиик, преселио се ca родитељима 
послије Првог свјестког рата у Потпеће код Пље- 
ваља..Неколико годииа no пресељењу у Потпеће, 
разболио се и умро у Пљевљима, гдје je и сахрањеи 
у „Варошком гробљу“ . .Није се жеиио и иије имао 
потомака.

2. Ђурко Милованов-Бегов, рођеи у Змиии- 
ци, земљорадиик, заједио ca оцем и братом пресе- 
лио се 1918. годиие у Потпеће код Пљеваља.Извје- 
сио вријеме био je привремеии жаидарим у Пље- 
вљима, a пред Други свјетски рат запослио се иа 
париој пилаии „Браћа Бојовић“ у Потпећу. Годиие
1943. погииуо je од Бугара у Кучајевици, сахрањеи 
je у Змииици. Био je ожењеи ca Стаком Бошковић 
ca Орје Луке код Даииловграда. Нема потомака.

3. Ђорђије Видов, рођеи у Змииици, земљо- 
радиик, преселио се 1918. годиие у Потпеће код 
Пљеваља. Када je вршеиа потјера муслимаиских 
комита у Саиџаку и опкољеиа група Омера Храпо- 
вића у Мијаковићима, акцијом je комаидовао Ми-
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рко Бојовић, жаидамеријски иаредиик. Опкољеие 
комите и Омер позиваии су иа предају, a оии су 
тражили да пред врата куће у којој су били опко- 
љеии дође иа преговоре Мирко Бојовић. Мирко je 
био обазрив, na иије хтио, a Ђорђије се јавио и по- 
шао, иако га je Мирко упозоравао иа превару и 
иије му одобрио да пође.Чим je Ђорђије дошао до 
пред врата, комите су запуцале и раииле га у лије- 
ву руку изиад лакта. Касиије, том руком се иије 
могао служити. Била му je додијељеиа иивалидии- 
иа, која je укииута 1945. годиие.Умро je и сахрањеи 
у Потпећу. Из брака са Јоком Богдаиовић са Крсца 
из Пиве, имао je дјецу: Милића, Милорада, Милицу 
(рођеиа у Потпећу, домаћица, удата за Иваиа Кри- 
вокапића из Цуца, живјели су до смрти у Пљев- 
љима. Имају дјецу: Миодрага, Драгаиа, Љубицу), 
Аићу (рођеиа у Потпећу, домаћица, удата за Блажа 
Јањића из Комариице, службеиика Суда у Пљев- 
љима. Има дјецу Веселииа, Велимира, Миру и Ве- 
ру), Мару (рођеиа у Потпећу, домаћица удата за 
Радојицу Максимовића из Косаиице, има дјецу 
Љуба, Драгаиа и Раду), Милушу (рођеиа у Потпе- 
ћу, домаћица, удата за Митра Церовића из Туттти- 
ие, има дјецу Браику и Николу).

4. Мојсије Видов(+), рођеи у Змииици, 
земљорадиик, за вријеме аустроугарске окупације 
иитериираи у Мађарску, гдје je и умро. Није жењеи 
и иема потомака.

5. Урош Милутииов-Мидов, рођеи у Змиии- 
ци, земљорадиик, преселио са родитељима у село 
Власово код Куршумлије, погииуо иа Брегалиици 
1913. годиие у борби са Бугарима. Не зиа се да ли

-------226--------
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ce женио и да ли има потомака.
6. Милаи Милутииов-Мидов,рођен у Змини- 

пи. земљорадник, преселио ca родитељима у село 
Власово код Куршумлије, погинуо на Косову 1914. 
године. Ие зна ce да ли ce женио и да ли има пото- 
мака.

7. Милисав Милутииов-Мидов, рођен у Зми- 
нипи. преселио ce ca родитељима у село Власово 
код Куршумлије, умро у Куршумлији у току рата 
између 1914.и 1918.године. Ие зна ce да ли ce женио 
и да ли je имао потомака

VI КОЉЕНО

1. Милић Ђорђијев, рођен 3.3.1928. године у 
Потпећу. Послије Другог 
свјетског рата je ступио у 
милицију, гдје je радио до 
пензионисања. Био je оми- 
љен у друштву и изузетно 
одговоран на дужности. О 
његовим врло коректним 
поступцима ca народом и 
данас ce препричавају ане- 
гдоте. Живио je у Пљевљи- 
ма, умро 2.1.1994. године и 
сахрањен у Потпећу. Из брака ca Сулумијом, кће- 
рком Окице Церовића из Потпећа, има дјецу: Ђу- 
рка, Милована и Јелу (рођена у Пљевљима, завр- 
шила средњу школу, запослена, удата за Драгана 
Крстајића из Потпећа. Има двоје дјеце).

2. Милорад Ђорђијев, рођен je 15.1.1936.
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године у Потпећу, основну 
школу завршио je у Оџаку, 
a средњу трговинску школу 
у Пљевљима. Пошто je рано 
остао без оца, већ као уче- 
ник нижих разреда основне 
тттколе морао je радити све 
тешке послове на имању 
како би прехранио породи- 
цу. По завршетку средње 
тттколе радио je у трговини и 
марљивим, ноштеиим радом успио je да школује 
дјецу и да унаприједи домаћинство. Из брака са 
Душанком Кнежевић из Оџака, има дјецу: Ђо- 
рђија, Богољуба и Николу. Умро je 11.3.1988. го- 
дине и сахрањен у Потпећу-Оџаку.

VII КОЉЕНО

1. Ђурко Милићев, рођен 1.11.1958. године у 
Потпећу, студент. Живио у 
Пљевљима, гдје je радио 
прво у МУП-у, a потом у 
Војном одсјеку. Умро je 
17.5.12001. године на ВМА 
у Београду послије рања- 
вања као резервни официр 
на Косову, за вријеме агре- 
сије НАТО-а на нашу зем- 
љу. Сахрањен je у Потпе- 
ћу- Оџаку, уз високе војне 
почасти. Из брака са Великом Станковић из Шула,
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има дјецу Иовака и Николину. Послије Ђуркове 
смрти, породица се преселила у Београд, гдје су 
добили стан од Војске.

2. Милован Милићев, рођен 7.5.1961. године 
у Пљевљима, завршио средњу школу, ради као 
угоститељ. Из брака са Миленом Терзић, из Калу- 
тттића, има кћерке: Марију (рођена 1986. године у 
Пљевљима, студент) и Данку (рођена 1992. године 
ученица).

3. Ђорђије Милорадов(+), рођен 16.2.1960. 
године у Пљевљима, гдје je 
завршио основну и средњу 
школу. Био je веома уважа- 
ван и цијењен од старијих и 
изузетно омиљен међу сво- 
јим школским друговима.
По завршетку средње тттко- 
ле уписао се и био добар 
студент на Правном факу- 
лтету у Београду. У току 
студија се разболио и умро 
у Београду 10. 5.1987. године, a сахрањен у Пот- 
пећу- Оџаку. Иије се женио и нема потомства

4. Богољуб Милорадов, рођен 10.11.1962. го- 
дине у Пљевљима, гдје je завршио основну и сре- 
дњу школу. Апсолвент je на Рударско-геолошком 
факултету у Београду. Из првог брака са Радми- 
лом Грубешић из Лике има сина Лазара.

5. Никола Милорадов, рођен 29.12.1964. го- 
дине у Пљевљима. Завршио средњу рударску 
школу. Из брака са Тањом Чепић има синове Бо- 
гдана и Миљана.
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VIII БОЈОВО КОЈБЕНО

1. Новак Ђурков, рођеи 6.9.1989. годиие у 
Пљевљима, ђак. Послије очеве смрти преселио се 
са мајком и сестром за Београд.

2. Лазар Богољубов, рођеи 6.4.1996. годиие 
у Београду, ђак, живи са родитељима у Београду

3. Богдан Николин, рођеи 20.5.1996. годиие у 
Пљевљима, ђак.Живи са родитељима у Пљевљима.

4. М иЈван Николин. рођеи 12.10. 2000. годиие 
у Пљевљима, ђак. Живи са родитељима у Пљевљи- 
ма.

Зминица—црква u гробље на којем je неколико генерацнја 
потомака Милића Милутинова

230
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в. 
потомство

ВОЈОВОГ СИНА НЕША
(НЕШОВИЋИ)

II КОЉЕНО

1. Нешо Бојов, рођен у Шаранцнма, земљо- 
радннк, умро и сахрањен у Шаранцнма. Из брака ca 
Анђушом Жижић нз Дробњака нмао je дјецу: Ра- 
доја и Мика. Предање тврдн да je нмао још два си- 
на од којих су једног убнлн Турцн у Зауглннн, a 
другог Анђелнћн. За  овог кога су убнлн Анђелићи, 
нзмнрена je крв кумством ca Анђелнћнма.

III КОЉЕНО

1. Радоје Нешов, рођен у Шаранцнма на Не- 
шовој Коси, земљорадннк, умро и сахрањен на Не- 
шовој Коси. Имао je дјецу Радована, Милована, Ра- 
досава, не зна ce да ли je нмао женске дјеце.

2. Мико Нешов, рођен у Шаранцнма, на Не- 
шовој Коси, земљорадннк, умро и сахрањен у Ша- 
ранцнма, на Нешовој Коси. Из брака ca Ружом 
Благојевић нз Подгоре код Жабљака, нмао снна 
Божа.

IV КОЉЕНО

1. Радован Радојев, рођен у Шаранцнма, Не- 
шова Koca, земљорадннк, нзвршно самоубнство 
јер није могао да нронађе неку танију за коју je твр-

-------- 233 ---------
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дио госиодару Црне Горе да je нма. Да му се не би 
рекло да je слагао госиодара, иодигао je руку на 
себе. Сахрањен je на Нешовој Коси. Из брака са 
Саветом Ђурковић, домаћицом из Ускока, нмао je 
дјецу: Алексу, Тома, Анђушу (удата за Милоша 
Вукића, у Поља колашннска, нмала снна Младена 
који je иогннуо у наиаду на Пљевља 1941. годнне, 
Станушу (рођена у Шаранцнма, на Нешовој Коси, 
удата за Милету Војиновића, нмала трн снна: Крџа, 
Милоша и Михаила), Ружу (рођена у Шарацнма, на 
Нешовој Коси, домаћица, удата за Недељка Вемн- 
ћа нз Буковнце иод Дурмнтором, нмалн сннове: 
Божа и Триика).

2. Милован Радојев, рођен у Шаранцнма, на 
Нешовој Коси, земљорадннк, умро и сахрањен на 
Нешовој Коси. Из брака са Марицом Обрадовић 
нз Теиаца нмао дјецу: Видоја, Луку, Moja, Пера, 
Драга-Гага, Неду (рођена у Брајковачн, домаћица, 
удата за Милована Кнежевића нз Вашкова, нема 
иодатака о дјеци).

3. Радосав Радојев, рођен у Шаранцнма, на 
Нешовој Коси, земљорадннк, умро и сахрањен на 
Нешовој Коси. Из брака са Жижић нз Ускока нмао 
ћерку Мику (рођена у Брајковачн, удата за Ваја 
Џаковића нз Брајковаче, нема иодатака о дјеци).

4. Божо Миков, рођен у Шаранцнма, земљо- 
радннк, одселио ирије Првог свјетског рата у Гај- 
тан код Лесковца, нема иодатака о женн, a тврдн се 
да je нмао снна Николу. Никола je као ученнк че- 
твртог разреда основне тттколе иисао Богдану Н. 
Бојовићу у Београд, који je тада био студент и ио- 
слао му оцјене, све саме иетнце. Момчило С. Бојо-

-------- 2 3 4 ---------
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вић казује како je упозиао Николииог сииа Вели- 
мира и водио га у Вашково. Никола je имао још је- 
диог сииа. Обојица су били иителектуалци. Про- 
фесор Туровић у својој књизи „Гајтаи у НОБ-у“ 
помиње Бојовиће, Недјељка и Николу, али ие иа- 
води ии чији су сииови ии одакле су доселили. За 
Недјељка ce тврди да je одликоваи у рату ca Бу- 
гарима 1913.годиие, a за Николу да je учествовао у 
Топличком устаику 1917.годиие.

V КОЉЕНО

1. Алекса Радованов, рођеи у Шараицима, 
земљорадиик, преселио ce у Вашково, умро и са- 
храњеи у Вашкову. Из брака ca Стаиијом Крттти- 
капом из Бара Тушииских, имао je дјецу: Милова- 
иа-Мија, Радоваиа-Лала, Радосава, Радомаиа, Ма- 
рицу (рођеиа у Вашкову, домаћица, удата за Радо- 
сава Кпежевића из Вашкова, који je радио и пеи- 
зиоиисаи у Пљевљима. Имала je дјецу: Велими- 
ра-Веља, Љуба, Миша, Љубиику, Роксаиду и Ми- 
лицу) и Ристу-Кешу (рођеиа у Вашкову, домаћи- 
ца, удата за Милију Кпежевића из Вашкова, имала 
дјецу: Вукашииа, Вукосаву, Стаиију и Росу).

2. Томо Радованов, рођеи у Шараицима, зем- 
љорадиик, погииуо je заједио ca Вуком Ноиовим 
Бојовићем, иа Грамисовићима, 1914. годиие, у бор- 
би против Аустријаиаца. Из брака ca Стаиом По- 
лексић из Сировца имао седам сииова, али су сви 
помрли у првој годиии живота и ие зиају им ce име- 
иа.

3. Видоје Милованов(+), рођеи у Шараици-
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ма, земљорадннк, није се женно и нема потомства.
4. Лука Милованов, рођен у Шаранцнма, зе- 

мљорадннк, умро и сахрањен у Шаранцнма. Прнча 
се да je био нзузетне љепоте. Висок око два метра, 
плећат и хнтар. Била je, прнчалн су старн, просла- 
ва неког вјерског празннка код манастнра у Доб- 
риловиии. Био je то велнкн скуп младостн нз Uta
pam , Дробњака, Ускока, Језера и Мораче. Скупу je 
прнсуствовала и једна руска делегација : оии су че- 
сто посјећивалн наше крајеве и нспнтнвалн пачнн 
жнвота и особине патттих људн. Tora дана, на том 
велнком скупу, тражилн су најљепшег момка и 
дјевојку да их фотографншу. Иајљепшн момак био 
je Лука Милованов, a најљепша дјевојка његова 
сестра од стрнца Марица Радојева. У браку са Ста- 
иојком Кнежевнћ, сестром Јована Кпежевића нз 
Шаранаца, нмао дјецу: Милосава, Стевана, Мили- 
ју, Алекснјану (рођена у Вашкову, домаћица, уда- 
та за Милована Голубовнћа нз Грнчарева, умрла и 
сахрањена у Вашкову. Иије нмала дјеце).

5. Мојо Милованов, рођен у Шаранцнма, зе- 
љорадннк, умро и сахрањен у Шаранцнма. Из бра- 
ка са Савом Перовић нз Тимара нмао дјецу: Грујн- 
цу, Машу (рођена у Шаранцнма, домаћица, удата за 
Марковића нз Водног код Маоча, нема података о 
дјеци), и Милену (рођена у Шаранцнма, домаћица, 
нема података за кога je била удата).

6. Перо Милованов, рођен у Шаранцнма, ум- 
ро и сахрањен у Вашкову. Био je велнкн јунак, na je 
његово јунаштво опјевано и у пјесмама. Послије 
битке са Турцнма, на Гавањама, у којој je Перо по- 
казао велнко јунаштво , у народу се пјевало: „ И ту
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мајка не роди јунака да изнесе Божа Шестовића, до 
ђетића Пера Бојовића“. Из брака ca Савом Ро- 
вчанин из Калуђерских Бара није имао дјеце.

7. Драго-Гаго Милованов, рођен у Шаранци- 
ма, земљорадник, умро и сахрањен у Брајковачи.У 
браку ca Спасенијом Вујачић из Ускока имао дјецу: 
Јагоша, Мираша, Уроша, Милоша, Стану (рођена 
у Шаранцима, домаћица, удата за Ињац Јова, њи- 
хови потомци живе у Подгорипи и Београду) и Ст- 
аницу (рођена у Шаранцима, домаћица, удата за 
Марка Косовића из Црмнице, њихови потомци жи- 
ве у Подгорипи и Бару).

8. Никола Божов, рођен у Гајтану, инжењер, 
ожењен Аном, даљих података нема, имао два сина 
од којих ce један звао Велимир.

VI КОЉЕНО

1. Милован -Мијо Алексии, рођен у Шара- 
нцима, село Понор, земљо- 
радник. Послије Првог свје- 
тског рата преселио ce у 
Вашково, a послије Другог 
свјетског рата у Пљевља. У 
браку ca Саветом Кнеже- 
вић, домаћицом из Ватттко- 
ва, није имао дјеце.

2. Радован-Лале Алексии, рођен у Вашкову, 
земљорадник, учесник НОР-а, послије Другог 
свјетског рата колонизиран у Сивац-Бачка. У бра- 
ку ca Мирјаном Лакетић из Косанице, имао дјецу: 
Радоја-Мића, Драгутина, Милутина, Љубисава-
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Љуба, Рада, Љепосаву (рођена у Вашкову, домаћи- 
ца, удата за Уроша Јовића из Бобова, код Пље- 
ваља, има дјецу: Зорицу, Весну и Мишка), Деса- 
нку (рођена у Вашкову, службеница, удата за Гво- 
здена Ђурића, из Косанице код Куршумлије, живе 
у Београду. Има дјецу: Сандру и Александра.) и 
Милосаву (рођена у Вашкову, службеница, удата 
за Ценића из Берана, има кћер Маријану).

3. Радосав Алекснн, рођен у Вашкову, завр- 
шио занат у Београду, уче- 
сник НОР-а. Послије Дру- 
гог свјетског рата преселио 
се у Пљевља гдје je радио 
као службеник до 1964. го- 
дине, a затим се преселио у 
Београд гдје je умро и сах- 
рањен 1992. године. Из бра- 
ка са Милком Кнежевић из 
Вашкова има дјецу: Божи- 
дара, Томислава, Љубиннку 
(рођена у Вашкову, завршила гимназију у Пљев- 
љима, службеница. Удата за професора Ботттка 
Стојковића из Крушевца, живе у Београду, има 
дјецу: Милана и Марију-докторирала у Енглеској 
професор на Хертфордширском универзитету) и 
Слободанку (рођена у Пљевљима, завршила гим- 
назију у Пљевљима, удата за Илију Јоксимовића, 
имају сина Александра).

4. Радоман Алекснн(+), рођен Вашкову, зе- 
мљорадник, убијен од стране окупатора у Другом 
свјетском рату, није се женио и нема потомства

5. Милосав Лукнн, рођен у Шаранцима, био
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je службеник управе у Ча- 
чку, Богатићу, Лозници и 
Пљевљима. Био je учесник 
Балканских и Првог свјетс- 
ког рата. Неколико година 
je провео као заробљеник у 
злогласном логору Балдога- 
сан у Мађарској. Био je изу- 
зетно паметан храбар и од- 
лучан. Његовој неустраши- 
вости дивили су се сви који 
су са њим заједно ратовали. Не би никад, причало 
се, напустио друга у невољи и оставио га на мило- 
ст и немилост непријатеља. Био je велики и неу- 
страшиви борац за уједињење Србије и Црне To
pe. Пошто je било познато да народ поштује Ми- 
лосава и радо слиједи његов пут , краљ Никола га 
je осудио на смрт и издао je наредбу: „ Ако се Ми- 
лосав Бојовић нађе на тлу Црне Tope, треба га од- 
мах ухапсити. Ако, пак, пружи отпор, треба га уби- 
ти“. Милосав je успјешно пребродио све замке које 
му je црногорска власт постављала и објашњавао 
je своме народу које су све предности заједничког 
живота са Србијом. Пред Други свјетски рат ра- 
дио je у Среском суду у Пљевљима. Године 1942. 
затворили га Италијани и стријељали 4. маја 1942. 
године у Пљевљима на Сењаку, заједно са својим 
друговима који су вјеровали да живот у ропству 
није живот достојан човјека. Сахрањен je у зајед- 
ничкој гробници, на Аустријском војном гробљу на 
Доловима-Равни код Пљеваља. Послије Другог 
свјетског рата, кости су му пренијете у заједничку
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гробницу на Стражици, у Пљевљима. Из брака ca 
Јулком Рондовић из Пренћана, има дјецу: Мило- 
ша, Драгољуба-Драга, Милену-Милку (рођена у 
Вашкову, гимназију завршила у Пљевљима, као 
пензионерка, живјела у Великом Градишту. Има 
синове Момчила и Николипу). Љубинку (рођена у 
Пљевљима, завршила гимназију у Пљевљима, уда- 
та за Ђура Кнежевића из Пљеваља, има кћерку Ве- 
рицу).

6. Стеван Лукнн, рођен у Вашкову, завршио 
Учитељску школу у Сом- 
бору, службовао као учи- 
тељ у селима пљеваљске 
општине до краја Другог 
свјетског рата. Био je дире- 
ктор трговачке тттколе у 
Пљевљима , тада једине та- 
квог профила у Црној To
pli, a потом све до пензиони- 
сања, био je просвјетни ин- 
спектор у Пљевљима, гдје je 
живио до смрти.

Kao један од првих просвјетних радника у 
пљеваљској општини и дурмиторском крају, био je 
изузетно цијењен и уважаван. Објавио je и врло 
запажену књигу „Тешка времена“ у којој je описао 
примјере чојства и јунаштва Шаранаца у њиховој 
сталној борби ca Турцима. Из брака ca Ајкуном 
Чукић. учитељицом из Доње Ржанице код Берана, 
има дјецу: Момчила- Мома, Слободана - Слоба, 
Драгу (рођена у Вашкову, завршила Педагошку 
академију у Никшићу, удата за универзитетског
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професора др Јоваиа Чађеиовића из Брскута код 
Подгорице. Има дјецу: Зорицу, Браиимира и Ве- 
ља), Веру (рођеиа у Маочу, завршила гимиазију у 
Пљевљима, удата за Богдаиа Киежевића, пуковии- 
ка ЈНА из Вашкова. Има дјецу Аитоиија и Ољицу), 
Даиицу (рођеиа у Пљевљима, завршила гимиазију 
у Пљевљима, службеиица, удата за Рајка Крповића 
из Пријепоља, живе у Пријепољу, има дјецу Бра- 
тислава и Југослава).

7. Милија Лукии, рођеи у Вашкову, земљо- 
радиик, умро и сахрањеи у Вашкову. Из брака са 
Јефимијом Зејак из Барица, имао кћер Милеиу Ko
ja  je умрла од шпањолске грозиице.

8. Грујица Мојов(+), рођеи у Шараицима, зе- 
мљорадиик, отитттао 1908. годиие иа рад у Америку, 
гдје je и умро, иема порода.

9. Јагош Драгов-Гагов(+), умро у раиој мла- 
дости, иема података о годииама рођења и смрти, 
иије имао потомства.

10. Мираш Драгов-Гагов, рођеи у Брајкова- 
чи (Ћурукачи) 1900. годиие, земљорадиик. Пресе- 
лио се у Вашково, гдје je живио са стрицем Пером 
који иије имао потомства. Мираш je у браку са Ми- 
јољком, рођеиом Јефтић (из Бијеле у Дробњаку) 
имао сииове Љуба и Драгомира и кћери Марицу 
(рођеиа 1934. годиие удата за Вукића Ровчаиииа из 
Мојковца, домаћица, живе у Мојковцу), Милицу 
(рођеиа 1935. годиие , удата за Рајка Мииића из 
Мојковца, домаћица, живе у Пљевљима), Стеваии- 
ју (рођеиа 1940. годиие, удата за Томислава Киеже- 
вића из Вашкова, домаћица, живе у Пљевљима) и 
Стамеику (рођеиа 1944. годиие, удата за Драгаиа
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Радоњпћа са Цетиња, службеиица, живе у Београ- 
ду). Мираш je умро 1952. годиие и сахрањеи у Ва- 
шкову.

11. Урош Драгов-Гагов, рођеи 1903. годиие 
у Брајковачи (Ћурукачи), земљорадиик.У браку са 
Јелеиом, рођеиом Шљиваичаиии (из Шљиваиска у 
Шараицима) имао сииове Миловаиа и Драгомира и 
кћери Милеву (рођеиа 1935. годиие, удата за Мила- 
иа Џаковића из Брајковаче, домаћица, живе у Брај- 
ковачи), Милијаиу (рођеиа 1942. годиие, радиица, 
живјела у Подгорипи. умрла 1986. годиие), Драги- 
њу (рођеиа 1944. годиие домаћица, живи иа Ћуру- 
качи) и Божаиу (рођеиа 1948. годиие, службеиица, 
живи у Подгорици.).

12. Милош Драгов-Гагов, рођеи 1914 годиие 
у Брајковачи (Ћурукачи), официр ЈНА иа служби 
виттте годииа у Србији. од 1963. годиие живио у 
Пљевљима. Умро 1996. годиие. Из брака са Милу- 
шом, рођеиом Церовић из Тушиие имао дјецу: Вла- 
стимира, Гииу (рођеиа 1948. годиие, професор гео- 
графије, живи у Београду), Браику (рођеиа 1952. 
годиие, службеиица, живи у Београду), Веру (рође- 
еиа 1955. годиие , удата за Јовицу Милутииовића из 
Неготииа, стоматолог, живи у Подгорипи) и Даику 
(рођеиа 1955. годиие, стоматолог). Удата за Дра- 
гаиа Смоловића из Мојковца, живе у Подгорипи).

13. Потомци Николе Божова. О овим потом- 
цима иема података.Преселили у Србију.

VII КОЉЕНО

1. Радоје- Мићо Радоваиов -Лалов, рођеи у
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Вашкову 1925. године. Апсо- 
лвирао социологију на Факу- 
лтету политичких наука у 
Сарајеву. Учесник НОР-а.
Налазио се на одговорним 
војним дужностима. Пензио- 
нисан као потпуковник ЈНА.
Живи у Београду. Из брака 
са Веселинком Бајић, служ- 
беницом из села Полице код 
Берана, има дјецу: Милана и Срђана.

2. Драгутнн Радованов- Лалов, рођен у Ваш- 
кову, завршио средњу пољопривредну школу у Но- 
вом Саду, директор предузећа у Врбасу. Умро je 
2002. године и сахрањен у Врбасу Из брака са 
Даиицом Лалатовић, домаћицом из Никшића, има 
дјецу: Дејана и Вјеру (рођена у Врбасу, службени- 
ца, живи и ради у Лондону).

3. Милутнн Радованов- Лалов, рођен у Ваш- 
кову, завршио средњу школу, ради у Врбасу. Из 
брака са Грозданом Вуковић, из Мотичког Гаја ис- 
под Дурмитора, нема дјеце.

4. Љубисав-Љубо Радованов Лалов, рођен у 
Вашкову, Вишу педагошку школу завршио у 
Новом Саду, Филозофски факултет у Сарајеву. 
Радио као професор средње тттколе у Горажду. Го- 
дине 1996. емигрирао за Канаду, гдје и сада живи. 
Из брака са Љубицом Стојковић из Ваљева, про- 
фесор географије, има кћери: Снежану (рођена у 
Горажду, машински инжењер, удата за Миодрага 
Новаковића, има двоје дјеце, живи у Канади) и 
Јелену (завршила Филолошки факултет у Београ-
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ду, живи у Канади).
5. Раде Радоваиов-Лалов, рођен у Вашкову, 

службеник, живи и ради у Пожаревцу. Из брака са 
Радицом Јеремић, професором из Пожаревца, има 
дјецу: Владимира и Милену (рођена у Пожаревцу, 
живи са родитељима).

6. Божидар Радосављев, рођен у Вашкову, 
1931. године. Гимназију завр- 
шио у Пљевљима, a Филозо- 
фски факултет у Београду.
Предавао српско-хрватски и 
француски језик у Пљеваљ- 
ској гимназији до 1960. годи- 
не када je прешао у Београд.
Радио je у Статистичком за- 
воду Југославије, a потом у 
институту „ В и н ч а “ и„Пупии- 
овом институту“ као директор сектора. 
на био je управник библиотеке „Милутин Бојић“. 
Пензионисан je као начелник за информатику Др- 
жавног архива у Београду. Из брака са почившом 
Терезом Пивлес, службеницом Француске амбаса- 
де у Београду, има сина Марка. Има и ћерку Јеле- 
ну Бајић (професор енглеског језика). Божидар 
живи као пензионер у Београду.

7. Томислав Радосављев, рођен у Вашкову 
1936. године. Основну школу и гимназију завршио 
je у Пљевљима. Студирао француски језик у Бе- 
ограду, Кану и Паризу. Једну школску годину пре- 
давао je феанцуски језик у првој и јединој огледној 
тттколи у СФРЈ у Оџаку. Двије године je био пред- 
ставник туристичке организације „Центротурс“ у
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Паризу, a потом три године 
преводилац грађевинске ор- 
организације „Тапекс“. Kao 
преводилац провео je у Ал- 
жиру пет година. По доби- 
јању звања научног и стру- 
учног преводиоца за фран- 
цуски језик, био je у Брисе- 
лу симултани преводилац на 
конференцији „Balkan Stabi- 
lity pact“ 1999. године. Пензионисан je као директор 
туристичке организације „ ПИВ комерц-туризам“. 
Сада je у завршној фази израде француско- српског 
речника. Из брака ca Јеленом Којић из Осјечине 
код Ваљева има сина Алексу.

8. Милош Милосављев 
Вишу реалну гимназију за- 
вршио у Пљевљима, учесник 
НОР-а. Послије рата нала- 
зио ce на одговорним дужно- 
стима. Био je управник Војне 
болнице у Скопљу. Пензио- 
нисан као потпуковник ЈНА, 
умро и сахрањен у Београду.
Из брака ca Маргаретом Ди- 
мовски из Скопља има сина 
Милосава

9. Драгољуб-Драго Милосављев, рођен у JIo- 
зници, завршио Учитељску школу у Никшићу, 
радио у Пљевљима као дугогодишњи директор 
библиотеке и читаонице. Истакнути je културни 
радник и организатор бројних културних манифе-

рођен у Вашкову,

£
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стација. Из брака са Даном 
Булатовић из Пљеваља, има 
кћер Дубравку (рођена у 
Пљевљима, завршила Фа- 
рмацеутски факултет, уда- 
та за познатог глумца Мар- 
ка Ииколића, са којим има 
кћи Мину, живи у Београ-
ду)

10. Момчило-Момо Стеванов, рођен у Мао- 
чу 1935.године Вишу реалну 
гимназију завршио у Пљев- 
љима, a Филозофски факул- 
тет-група за југословенску и 
свјетску књижевност у Бео- 
граду, магистрирао на Фило- 
зофском факултету у Бео- 
раду. По завршетку факул- 
тета био je професор у еко- 
номској школи и директор 
Центра за усмјерено образо- 
вање у Пљевљима. Био je предсједник Општин- 
ског комитета СК Пљевља, предсједник Скуп- 
штине општине Пљевља, предсједник ДПС Пље- 
вља, посланик у Скупштини Црне Горе, посланик у 
Вијећу грађана и Вијећу република Скупштине 
Југославије. Био je директор новинске агенције 
Танјуг и амбасадор CP Југославије у Тунису.

T o k o m  с в о г  радног вијека био je ангажован 
у културном и књижевном животу. Један je од 
осивача и предсједник Књижевног клуба „Далма“, 
био je уредник едиције „Трагови“ и „Мостови“,



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 6 3 ! AM  Page 241

Бојовићи - Шаранци Родослов

уредиик више издања књижевиог клуба „ Далма“, 
објавио je преко стотииу радова из књижевиости и 
књижевпе критике, био je рецеизеит више књи- 
жевиих прилога и књига из области књижевиости, 
учествовао je иа виттте књижевиих сусрета и маии- 
фестација, коигреса слависта. Припремио je моио- 
графију о Богомиру Аћимовићу Далми, чије име 
иоси књижевии клуб у Пљевљима. Момчило Бојо- 
вић je остварио зиачајие резултате у културиом 
животу пљеваљске средиие. Једаи je од ииицијато- 
ра и оргаиизатора књижевие маиифестације „Даии 
хумора и сатире „Вуко Безаревић“, која ce сваке 
годиие одржава у Пљевљима. Својим аигажова- 
њем доприиио je осиивању умјетиичке галерије 
„Витомир Србљаиовић“ у Пљевљима и другим ак- 
тивиостима иа плаиу развоја и чувања вриједиости 
из области културио-историјског живота Пљева- 
ља. Из брака ca Мирјаиом Ђорђевић, професором 
из Свилајица, има дјецу: Весиу (рођеиа у Пљевљи- 
ма, завршила средњу хемијску школу, живи у 
Пљевљима) и Алексаидра.

11. Слободаи -Слобо Стеваиов, рођеи у Мао- 
чу, завршио je Фотографску умјетиичку школу у 
Котору, ради и живи у Београду. Из брака ca 
Љиљаиом Милаповић из Београда има сииа Сте- 
ваиа.

12. Љубомир Мирашев, рођеи 1941. годиие у 
Вашкову, живи у Мојковцу и ради у рудиику 
„Брсково“. Из брака ca Милосавом, рођеиом Кие- 
жевић из Вашкова, има дјецу: Мираша, Срђаиа и 
Слађаиу (завршила ССШ, ради у туризму).

13. Драгомир Мирашев, рођеи 1945. годиие
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у Вашкову, службеник у Суботици. Из брака са 
Олгом, рођеном Варага из Суботице, има кћер 
Бранку.

14. Миловаи Урошев, рођен 1938. године 
Брајковачи (Ћурукачи), земљорадник, живио у 
Ћурукачи, умро 1989. године. Из брака са Мијољ- 
ком, рођеном Вуковић из Меруље иод Дурмито- 
ром, има сина Жељка и кћери Љиљану, Миросла- 
ву и Биљану

15. Драгомир Урошев, рођен 1944. године у 
Брајковачи (Ћурукачи).Професор социологије. 
Директор градске библиотеке Пљевљима. У бра- 
ку са Љиљаном, рођеном Јанковић из Пљеваља, 
има сина Владислава.

16. Властимир Милошев, рођен у Жабљаку, 
студент, живи са родитељима.

VIII КОЉЕНО

1. Милаи Радојев-Мићов, рођен уГоражду, 
завршио гимназију, службеник, живи и ради у 
Београду. Из брака са Милком Милојевић из 
Плочника код Прокуиља има ћерку Јовану (сту- 
дент филологије).

2. Срђаи Радојев-Мићов, 
рођен у Горажду 1958. године.
Завршио Шумарски факултет у 
Београду, на којем je и маг- 
истрирао. Више година ировео 
у истраживачким и универ- 
зитетским центрима у Францу- 
ској- Нансију, Марсеју, Лиону-

248
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бавећи ce научним истраживањем из области би- 
ологије и физиологије биљака. У Марсеју докто- 
рирао и завршио послиједипломске студије. Живи 
у Београду и бави ce истраживачким и педагошким 
радом. Универзитетски je професор. Ca Татјаном 
Андрић, пољопривредним инжењером из Ивањи- 
це, има сина Алексеја.

3. Дејаи Драгутииов, рођен у Врбасу, 
завршио средњу школу, no струци дизајнер. Kao 
дизајнер радио je у Кувајту и на Малти. Живи у 
Београду и ради као креативни директор мар- 
кетиншке организације. Из брака ca Славицом 
Жировић, из Перлеза, има сина Александра и ћер- 
ку Сузану.

4. Владимир Рада Радоваиова. рођен 1973. 
године у Пожаревцу, гдје je завршио гиманзију, a 
Електротехнички факултет у Београду. Живи у 
Београду. У браку ca Милицом Новаковић, психол- 
огом.

5. Марко Божидаров,
рођен у Катнасу-Француска.
Завршио студије архитек- 
туре и већ je афирмисан као 
изванредан архитекта. По- 
биједио je на конкурсу за 
пројектовање опере у Шан- 
гају и стекао право за над- 
зор радова на њеној изград- 
њи до завршетка. Из брака ca фрацуском сли- 
карком Клод Амар има сина Радосава- Кортоа.

6. Алекса Томисављев, рођен у 1964. године 
у Београду. Гимназију и Економски факултет
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завршио у Београду. Живи у Београду.
7.Александар Момчилов, рођеи у Пљевљи- 

ма. Виттту реалиу гимиазију завршио у Пљевљима, 
Медицииски факултет у Београду, живи и ради у 
Београду.

8. Милосав Милошев, рођеи у Скопљу, сту- 
деит, живи са мајком у Скопљу.

9. Стеван-Стевнца Слободанов, рођеи у 
Београду. Из брака са Јелеиом Влајковић има дје- 
цу: Исидору у Матију. Живе у Београду.

10. Мираш Љубомнров, рођеи 1972. годиие, 
завршио Виттту полицијску академију. Живи у Беог- 
раду.

11. Срђан Љубомнров, рођеи 1974. годиие, 
завршио средњу школу, живи и ради у Београду.

12. Жељко Милована Урошева, рођеи у 
Шараицима, учеиик, живи са родитељима.

13. Владислав Драгомнра Урошева, рођеи у 
Пљевљима, студеит.

14. Властнмнр Милоша Драгов-Гагов, рођеи 
у Жабљаку, студеит, живи са родитељима.

IX КОЉЕНО

1. Алексеј Срђанов,рођеи у Ивањици 2004. 
годиие. Живи са родитљима.

2. Аллександар Дејанов, рођеи у Кувајту 
1994. годиие, учеиик.

3. Радосав-Корто Марков, рочеи 1991. годи- 
ие у Паризу, учеиик гимиазије у Поитоазу.

4. Матнја Стеванов, рођеи у Београду, живи 
са родитељима.
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в 
потомство

ВОЈОВОГ СИНА ЂОРЂИЈА

II КОЉЕНО

Бојов сии Ђорђије остао je да живи у Гра- 
дннн.Умро je и сахрањен у Градннн. Имао je сиио- 
ве:

а. Милована -Чуна
б. Ђорђа- Муша
в. Саву-Шубару

a.
ПОТОМСТВО 

ЂОРЂНЈЕВОГ СННА 
МНЛОВАНА-ЧУНА

( ЧУНОВИЋИ )

III КОЉЕНО

1. Ђорђијев сии Милован-Чуно, рођен je у 
Богомољн. Био je, земљорадннк, нзузетно храбар, 
a у народном предању су сачуванн бројнн прнмјерн 
његовог јунаштва.

Уз све то, Милован -Чуно je био велнкн до- 
маћии и нмао je у својим торовнма преко 1000 грла 
снтне стоке, што je за оио вријеме било право 
богатство. У поглављу о анегдотама у овом Родо- 
слову навелн смо пеколико сјећања на Чуна која и 
данас жнве у народу. Из брака са Милушом Медо-
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јевић нз Црвене Локве, нмао je дјецу: Јанка, Сте- 
вана и Илију.

IV КОЉЕНО

1. Јанко Чунов, рођен у Богомољи, земљо- 
радннк, умро и сахрањен у Вруљи. Из брака са Јо- 
ваном Мијовић нз Годијеља, нмао je дјецу: Вукоса- 
ва, Милосава, Арсенија, Милана-Цара, Милицу 
(рођена у Грданнн, удата за Терзића у Маочу, да- 
љих података нема), Његосаву (рођена Градннн, 
удата за Гледа Кпежевића нз Вашкова, нма снна 
Рашка), Вукосаву (рођена у Градннн, удата за Си- 
меуна Мрдака у Расовн, нма снна Милића).

2. Стеван Чунов, рођен у Богомољи, земљо- 
радннк. По предању био je нзузетно крупан и хра- 
бар. Убио га je Новица Трипков Шубарић- Бојо- 
вић, због свађе која je нзбила око њиве. Сахрањен 
je у Погрежђу

Послије погибије Стеванове, његов сии 
Крсто пошао je на Цетнње да обавијестн књаза 
Николу. Када je чуо за Стеванову погибију, књаз je 
узвнкнуо: „Није нидо Бог да je погинуо велнкн Сте- 
ван Бојовић“

У браку са Станојком Максимовић нз Мао- 
ча код Пљеваља, нмао je дјецу: Риста-Чала, Мило- 
вана, Крста, Јова-Јоју, Спасенију (рођена у Бого- 
мољи, домаћица, удата за Мата Бацковића у Пје- 
шивце, нма дјецу Косу и Boja), Граннцу (рођена у 
Богомољи, удата за Луку Вуковића-Мотнку, под 
Дурмнтором, нма дјецу), Милицу (рођена у Бого- 
мољи, домаћица, удата за Милића Видаковића нз 
Прошћења код Мојковца, нма снна Новицу), Аии-

-------- 2 5 6 ---------
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цу (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Мили- 
сава Бајчету нз Глнсннце код Пљеваља, нма дјецу). 
По иредању све четнри кћерн Стеванове биле су 
нзузетно внсоке и лијеие.

3. Илија Чунов, рођен у Богомољи, земљо- 
радннк, умро и сахрањен у Богомољи. Из брака са 
ћерком Младена Параушића нз Дробњака нмао je 
дјецу: Обрена, Јакова, Ђура, Тома, Стану (рођена у 
Богомољи, домаћица, удата за Николу Рондовића 
нз Пренћана, нема дјеце), Вишњу (рођена у Бого- 
мољи, домаћица, удата за Петра Јечменнцу код 
Пљеваља, нма дјецу).

V КОЉЕНО

1. Вукосав Јанков, рођен у Богомољи, умро 
и сахрањен у Богомољи. Из брака са Миљом (Ми- 
јом) Остојић нмао дјецу: Радована, Милннка, Раду- 
ла, Радоја, Марннка, Вука, Паву (рођена у Богомо- 
љи, домаћица, удата за Милннка Кнежевића у Ва- 
шкову, нма дјецу: Вуксана и Рада. Умрла je 1975. 
годнне и сахрањена у Вашкову), Саву (рођена у 
Богомољи, домаћица, удата за Милисава Новосе- 
ла, нма дјецу: Раднвоја и Радована, умрла je 1989. 
годнне и сахрањена у Жабљаку), Станку (удата за 
Милована Миловановића, одселилн за Амернку, 
даљих иодатака нема).

2. Милосав Јанков, рођен у Богомољи, зем- 
љорадннк, умро и сахрањен у Богомољи. Из брака 
са Јелицом Остојић нз Језера нмао je дјецу: Ву- 
ксана, Вукајла, Радомана, Станку (рођена у Бого- 
мољи, удата за Милнвоја Миловановића, нма ио-
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род) и Тонка (рођена у Богомољи, удата за Љуба 
Кандића у Слатини, има пород).

3. Арсеннје Јанков, рођен 1878.године у Бо- 
гомољи, земљорадник и 
ратник, умро и сахрањен у 
Ђурђевића Тари 1964. го- 
дине. Од краља Николе je
1912. године добио земљу у 
Вруљи, али je земљу дао 
Јакову Бојовићу и вратио 
ce у Ђурђевића Тару. Уче- 
сник je два Балкансска и 
Првог свјетског рата. Био 
je полуводник чувеног Бо- 
гомољског вода, a у чии je 
унапријеђен послије погибије Тома Бојовића на 
Грамусовићима. Био je изузетно храбар и носилац 
je златне Обилића медаље за храброст. Из брака 
ca Крстињом Мрдак, из Потпећа, имао je дјецу: 
Ивана- Бећа и Мару (умрла као дјевојка). Из дру- 
гог брака ca Видосавом Лакићевић из Мораче, 
имао дјецу: Милоша, Павла и Љуба. Из трећег бра- 
ка ca Јеленом Сарић из Дроњака, није имао дјеце.

4. Милан-Цар Јанков(+), рођен у Богомо- 
мољи, земљорадник, умро и сахрањен у Богомољи, 
није жењен и нема потомства.

5. Ристо- Чале Стеванов, рођен у Богомо- 
љи, земљорадник. Погинуо je 1914 године у Граму- 
совићима код Чајнича као борац Језеро-шаранског 
батаљона у борби ca Аустроугарском војском. 
Сахрањен je у Грамусовићима. Из брака ca Стева- 
нијом Остојић из Палежа имао кћер Јелицу (рође-

258'
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ђена у Богомољи, радила као саннтетка на Цетн- 
њу, погинула несрећннм случајем, сахрањена на 
Цетнњу). Из другог брака са Станојком- Цалом 
Стијеповић нз Јаворја под Дурмнтором, нмао je 
петоро дјеце, од којих je троје умрло врло рано и не 
знају им се нмена.Осталн су Павле и Стојка (рође- 
на у Богомољи, удата Машана Шљнвапчаннна у 
Шљнванско, нма дјецу: Драгутнна, Неђељка- Зека, 
Милана и Милку). Станојка- Цала je умрла 1953. 
годнне у Богомољи, гдје je и сахрањена.

6. Милован Стеванов(+), рођен у Богомољи, 
био je перјаннк у Црпогорској војсци. Извршио je 
самоубиство у 32.годннн. Сахрањен у Богомољи.. 
Није се женно и нема потомства.

7. Крсто Стеванов, рођен у Богомољи, зе- 
мљорадннк. Погинуо je под неразјашњеннм окол- 
ностнма 1916. годнне на Богетићима код Никшића. 
Аустроугарска жандармерија ухапсила je 1916. 
годнне, и повела на прнснлнн рад у Котор и Бар, 
Крста и његова два снна Обрада и Душана. По- 
слије виттте мјесеци проведеннх на прннудном раду 
у врло тешкнм условнма, успјели су да побјегну. 
Душан и Обрад су пошли за Богомољу преко По- 
дгорице и Матешева, a Крсто je пошао у Пјеши- 
вце да обиђе сестру Спасенију која je била удата у 
Бацковића. Пошто je прнмијетио потјеру од стране 
Аустроугарске жандармерије, промијенио je одлу- 
ку и кренуо пут Никшића, преко Пандурице. Ту je 
нађен мртав. Сахрањен je на Богетићима.

Из брака са Милосавом Поповић нз Тепаца 
нмао дјецу: Обрада, Душана, Боја, Савету (рођена 
у Богомољи, домаћица, удата за Милоша Човића
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нз Прошћења код Мојковца, нема дјецу), Бојану 
рођена у Богомољи, домаћица, удата за Милоша 
Балтића у Гојковиће, умрла у ирвој годннн брака, 
није нмала дјеце), Илннку (рођена у Богомољи, у- 
дата за Милана Знндовнћа у Косаннци, нма дјецу: 
Јована, Душана, Ђорђија, Борислава, Косу, Миле- 
ву и Софију). Крстова суируга Милосава умрла je 
1938. годнне у Богомољи.

8. Јово-Јоја Стеванов, рођен je 1864. годнне 
у Богомољи, земљорадннк. Био je нзузетно висок и 
снажан. Радио je у Америци, али се иослије неко- 
лико годнна наиорног рада вратно у Богомољу. У 
браку са Стеванијом Остојић није нмао дјеце. Ум- 
ро je 1957. годнне у Ђурђевнћа Тари, гдје je и сахра- 
њен

9. Обрен Илијин, рођен у Богомољи, земљо- 
радннк. Из брака са Маријом Радојевић, од Дурмн- 
тора, нмао je дјецу: Анђу (удата за Петрића нз Ко- 
саннце, нма кћер Дарннку), Милушу (није удата, 
умрла и сахрањена на Богомољи), Марјану (није 
удата, умрла и сахрањена на Богомољи), Белу 
(није удата, умрла и сахрањена на Богомљи), Неду 
(удата за Петра Грбу нз Санџака, нма дјецу: Петра 
и Јагоша). Обрен и Марија су умрли и сахрањенн у 
Богомољи.

10. Јаков Илијин, рођен у Богомољи, земљо- 
радннк. Из брака са Милицом Чуровић нз Ускока 
нмао je дјецу: Милутнна, Митра, Лазара, Петра, 
Стамену (домаћица, удата за Андра Јовановића нз 
Пријеиоље, нема дјеце), Божану (удата за Живко- 
вића, нема дјеце), Милосаву (удата за Мрдака, нма 
кћер Косу). Јаков и Милица су умрли и сахрањенн
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у Вруљи.
11. Ђуро Илијин, рођеи у Богомољи, земљо- 

радиик. Из брака ca Видом Пековић из Дробњака 
има дјецу: Радула, Радомира-Муја, Владимира, Ма- 
ру (рођеиа у Богомољи, удата за Радосава Бадња- 
ра из Подгоре, има дјецу: Радоша,Ђола и Драга), 
Косу (удата за Радоја Лековића из Ђурђевића Та- 
ре, има дјецу: Крста, Срета и Јоваиа).

12. Томо Илијин, рођеи у Богомољи, земљо- 
радиик. Из брака ca Аиђом Јегдић има кћер Мару- 
Марицу (удата за Радоваиа Рогаиа у Брајковачу, 
има дјецу), Радула и Рада. Томо и Аиђа су умрли и 
сахрањеии у Богомољи.

VI КОЉЕНО

1. Радован Вукосављев je рођеи Богомољи, 
пошао у Америку 1906.годиие. Из брака ca Ружи- 
цом Шкулетић из Пјешиваца, има дјецу: Сава, 
Николу, Миливоја и Милицу. Радоваи je посјетио 
родио мјесто послије 52 годиие (било je то 1955 го- 
диие). Други пут je био ожењеи Фраицезом из Сло- 
веиије, иема података о дјеци. Радоваи и Љубица су 
умрли у Америци.

2. Милиико Вукосављев, рођеи у Богомољи, 
умро и сахрањеи у Будечевици. T o k o m  дугог и дос- 
тојаиствеиог живота (умро у 110. .годиии живота) 
уживао je глас великог позиаваоца историје и про- 
шлости братства Бојовића, Шараиаца и дурми- 
торког краја. Из брака ca Бориком Кљајевић имао 
je дјецу: Радоја, Драгоја, Софију (рођеиа у Будече- 
вици, удата за Сава Леко -вића има дјецу), Ружицу-
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Мању (рсфена у Будечеви- 
тт,и, удата за Велимира Ле- 
ковнћа, нма дјецу), Ико- 
онију (рсфена у Будечеви- 
тти, удата за Михаила Си- 
мићевића, има дјецу), Ко~ 
виљку (рођена у Будече- 
витти, удата у Србију, нема 
дјеце), Станушу (рођена у 
Будечевицн, инје се удава- 
ла, умрла 1993.године), Љубицу (рођена у Буде- 
чевици, умрла као дијете).

3. Радуле Вукосављев(+)9 рођен Богомољи, 
умро као дијете.

4. Радоје Вукосављев (+), рођен у Богомо- 
љи, умро као дијете

5. Маринко Вукосављев(+)9 рођен у Богомо- 
љи, официр црногорске во- 
јске, био изузетно отресит 
и важио je за најбољег о- 
фицира генерације. Прили- 
ком Илинданске прославе 
1911. године на Цетињу, 
пошто je побиједио у над- 
метањима, Маринку je при- 
пало да као најбољи иоси 
барјак са Обилића пољане 
до војног стана. To je била 
велика почаст коју нијесу 
могли пребољети двојица припадника његове чете 
(Мартиновић и Вукотић) na су га смртио ранили. 
Прије него je подлегао ранама, Маринко je успио
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„да се замијени“ и убије обојицу. Сахрањени су све- 
тројица заједно у гробљу пред црквом на Цети- 
њу. Маринко није био жењен и није оставио потом- 
ства

6. Вук Вукосављев, рођен у Богомољи 1898. 
године, земљорадник и рат- 
ник. Био je изузетно хра- 
бар и отресит. Умро je 1973 
године у Лицима и ту je са- 
храњен. Из брака са Јован- 
ком Лековић из Ђурђевића 
Таре, имао je дјецу: Вука,
Вукоту, Вуколу, Маринка,
Мару (удата за Мила Пот- 
пару у Крупице, развела се, 
умрла 1968. године, сахра- 
њена у Лицима), Марушу 
(удата за Мираша Анђелића у Суводолу, има сина 
Веска, умрла 2006. године, сахрањена у Суводолу)

7. Вуксан Милосављев, рођен у Богомољи, 
умро и сахрањен на Мље- 
тичку. Вуксан je био у ко- 
митама заједно са Бош- 
ком Бојовићем за све ври- 
јеме аустроугарске окупа- 
ције. Касније, 1919. године, 
се преселио на Мљетичак 
у Дробњаку. Из првог бра- 
ка са Стојом Жугић, имао 
je дјецу: Милосава, Јелену 
(умрла као дијете), Неду 
(удата за Војина Вућића, има сина Милету, о оста-
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лој дјеци нема података) и Станку (није удата). 
Вуксанова жена Стоја, умрла je 1929. године. У 
другом браку ca Милицом Кандић није имао дјеце. 
Из трећег брака ca Љубицом Вилотијевић, имао je 
дјецу: Петрашина, Милосава, Слободана, Бошка, 
Анку (удата за Синишу Шишовића у Морачи, има 
дјецу Петра и Зорана), Слободанку (удата за Рајка 
Алексића, има сина Ћура, разведена), Јелицу (уда- 
та за Аранђела Луковића из Српске Ивањице, има 
Дјецу).

8. Вукајло Милосављев, рођен у Богомољи, 
гдје je умро и сахрањен. Из брака ca Пејком Марић 
из Тепаца имао je децу: Луцију (није ce удавала, 
умрла), Стану (удата за Новаковића у Расову, уби- 
јена од домовине, имала кћер). Вукајлу je умрло 
осоморо мушке дјеце, свако врло брзо no рођењу.

9. Радоман Мнлосављев, рођен у Богомољи, 
земљорадник, умро 1972. го- 
дине и сахрањен у Богомо- 
љи. Међу братственицима и 
племеницима уживао je глас 
изузетно поштеног и исти- 
нитог човјека. Из брака ca 
Граном Новосел, ca Босаче 
имао je дјецу Миливоја, Ми- 
ма, Блажа и Косу (није ce 
удавала).

10. Иван-Бећо Арсенијев, рођен 1911. годи- 
не у Богомољи, земљорадник, умро и сахрањен у 
Ђурђевића Тари. Био je угледан и цијењен у брат- 
ству и средини у којој je живио. Важио je за врсног 
познаваоца прошлости братства Бојовића и Шара-
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наца. У току 1947. године 
био je злостављан од стране 
УДБ-е пошто je оптужен да 
наводно крије одметнике.
Из брака са Милијаном Ка- 
раџић из Буковице, имао je 
дјецу: Млађена, Војислава,
Милицу (удата за Душана 
Шушића, има дјецу), Ми- 
лосаву (неудата), Милеву 
(неудата) и Драгу (профе- 
сор књижевности у Никшићу, није удата). Иван je 
умро 1995. године и сахрањен je у Будечевици.

11. Павле Арсеннјев(+), рођен у Ђурђевића 
Тари, умро у 15 -тој години живота, сахрањен у 
Ђурђевића Тари.

12. Љубо Арсеннјев, рођен у Ђурђевића Та- 
ри 1931. године, земљорадник. У априлу 1947. 
године био je оптужен од стране УДБЕ да je јатак 
одметницима и изложен je незапамћеном мучењу. 
Везивали су га за ноге опасачима и спуштали са 
главом на доле низ тарске стијене. Издржао je све 
муке Из брака са Даницом Раонић има дјецу: Пе- 
тра, Милоша, Драгана и Драгицу (удата за Мила- 
на Рончевића, има дјецу: Бранка и Зорицу)

13. Милош Арсенијев, рођен 1928. године 
Ђурђевића Тари. Умро и сахрањен у Ђурђевића 
Тари. Био je познат као народни пјесник. У априлу 
1947 заједно са браћом Иваном и Љубом и још 
неким комшијама оптужен je од УДБ-е да јатакује 
са одметницима. Без обзира што je био тешко 
покретани инвалид, изложен je истим мукама као
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и његова браћа. Везивали су га 
за ноге конопцима и спустали 
ca главом на доље a виси над 
тарским стијенама. И данас ce 
прича како je стоички поднио 
мучење. Није жењен и нема 
потомства. Умро je 1977. годи- 
не у Будечевици, гдје je и са- 
храњен.

14. Павле Ристов- Чалов, рођен 1912. године 
у Богомољн, земљорадннк.
Погинуо je 1942. године на 
Вратилу (Сињајевина), као бо 
рац Дурмиторског партизан- 
ског одреда. Из брака ca Ми- 
лицом Анђелић из Палежа 
има дјецу: Милована, Милија- 
ну (рођена 1940. године у Бо- 
гомољи, неудата, живи и ради 
у Жабљаку), Стану- Наталију 
(рсфена 1941. годнне, удата за 
Милинка Шљиванчанина, има дјецу: Милоша, 
Милету и Миодрага). Павлова супруга Милица ум- 
рла je 1983. године у Богомољи, гдје je и сахрање- 
на.

15. Обрад Крстов, рсфен je 1890 године у 
Богомољи, земљорадник. Био je у комитској чети 
Бошка Бојовића све до 1918. године. Из брака ca 
Новком Поповић из Тепаца имао je рјецу: Ми- 
лоша, Милана, Милку (рсфена 1922. године у Под- 
гории, није ce удавала, умрла у Подгори 1988. 
године), Милијану (рсфена у Подгори 1929. године,
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удата за Новака Лалића из Никшића, има дјецу: 
Драгутина, Мика и Весну. Умрла je 2003. године ), 
Новку-Косу (рођена у Подгори 1935. године, није 
се удавала, живи у Подгори), Милену (рођена у По- 
дгори 1927. године, неудата, радила у станици 
милиције у Жабљаку, гдје je и пензионисана, живи 
у Жабљаку) и Станојку-Мању (рођена у Подгори 
1932. године , није се удавала, радила као куварица 
у „ОГП Титоград“, гдје je и пензионисана). Обрад 
се 1921. године преселио из Богомоље у Подгору 
гдје je умро 1951.године.Обрадова супруга Новка 
умрла je у Подгори 1985. године.

16. Душан Крстов, рођен je 1899. године у 
Богомољи, земљорадник.
Од 1923. до 1931. године био 
je пандур у Кршу код бивше 
Шаранске онштине. У току 
Другог свјетског рата био 
je у НОП-у- омладинској 
бригади „Буд° Томовић“.
Рањаван je у борби са Ње- 
мцима. Послије рата био je 
члан Среског народног одб- 
ора у Шавнику. Душан je био дружељубив и јако 
омиљен. Имао je побратимства са Богданом Па- 
вловићем из Доброг нугла и Вуком Мандићем из 
Кормана. Био je велики мајстор за израду пред- 
мета и алатки од дрвета. Умро je 1988 године у 
Богомољи, гдје je и сахрањен. Из брака са Јеленом 
Бадњар из Подгоре, имао je кћер Мијољку (рођена
1934. године, удата за Стевана Шћепановића, мили- 
ционера из Горње Бијеле код Шавника. Имају дје-
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цу: Раду (удата за Драгана Дурутовића, има сина 
Бранка), Радмилу (удавата за Boja Радишића, има 
сина Василија) и Ангелину (удата за Бата Симоно- 
вића из Херцег-Новог, има дјецу: Ивана, Љуба и 
Јелену). Душанова супруга Јелена умрла je 1968. 
године. Душан се други пут женио са Миленом 
Остојић из Пушањског дола. Нијесу имали дјеце.

17. Бојо Крстов, рођен 1909 године у Бого- 
мољи, као близанац са сес- 
тром Бојаном, земљорадник.
По капитулацији Југославије 
1941. године, враћа се из резе- 
рве у Богомољу и убрзо се 
прикључује НОП-у. Учество- 
вао je у бројним борбама за 
ослобађање Сарајева, Карло- 
вца, Дуге Ресе и Загреба. По 
завршетку рата учествовао у 
бројним радннм акцијама на 
обнови земље. Био je врло духовит, na се и данас 
препричавају његове духовите досјетке и кази- 
вања. Умро je 1987. године у тадашњем Титограду, 
a сахрањен у родној Богомољи. Из брака са Ста- 
нипом Шљиванчанин имао je дјецу: Јагоша, Уроша, 
Радоша, Јованку (рођена 1934. године, удата за 
Илију Јекнића из Мораче, има сина Веселина. 
Послије развода са Јекнићем удала се за Живојина 
Милића из Параћина, нијесу имали дјеце. Умрла je
2005. године у Параћину, гдје je и сахрањена), Анку 
(рођена 1945. у Богомољи, удата за Гаврила Гар- 
довића у Косаници, нема дјецу, живе у Подгорипи) 
Јелисавку-Јелу (рођена 1948. године у Богомољи,
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удата за Филипа Богавца из Мојковца, има дјецу: 
Слађану и Веселина. Јела je умрла 2005. године и 
сахрањена у Бјелојевићима).

18. Милутии Јаковљев, рођен у Богомољи, 
земљорадник. Из брака са Иедом (нема података о 
роду) имао дјецу: Новииу и Анку (неудата). Милу- 
тин се преселио у Србију.

19. Митар Јаковљев, 
рођен у Богомољи, земљо- 
радник. Из брака са Великом 
имао дјецу: Светозара (Лаза- 
ра), Ботттка и Вељка. У дру- 
гом браку са Јелом Ћосовић 
имао кћер Миљу (удата за 
Радована Гомилана, има дје- 
цу). Митар je умро 1980. го- 
дине и сахрањени у Вруљи.

20. Лазар Јаковљев(+), 
рођен у Будечевици, земљорадник. Рањен je у 
борби на Грамусовићима и од последица рана je 
умро и сахрањен у Будечевици. Иије жењен и нема 
потомства

21. Петар Јаковљев. 
рођен у Богомољи, одселио и 
стално живио у Вруљи. Из 
брака са Божаном рођеном 
Коћало имао je дјецу: Гојка,
Рајка, Славка, Бранка, Дани- 
цу (рођена у Вруљи, удата за 
Грловића-Бојовића, и има дј- 
ецу: Предрага и Иаду), Гра- 
ницу (није удата) и Даринку
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(удата у Радојичића има кћер Наду). Петар и Јела 
су умрли и сахрањени у Вруљи.

22. Радуле Ђуров, рођен у Богомољи, зем- 
љорадник. Из брака ca Драгицом Зарубица из Про- 
валије имао дјецу: Трипка, Љубицу (неудата), Мил- 
ку (удата за Бранка-Баја Шљиванчанина, има дје- 
цу), Милосаву (удата за Рајка Пашића, има дјецу), 
Љубицу (није удата) и Милицу (није удата). Радуле 
и Драгица су умрли и сахрањени у Богомољи.

23. Радомир -Мујо Ђуров, рођен у Богомо- 
љи, земљорадник. Из брака ca Достом Максимо- 
вић из Косанице, има дјецу: Илију, Милију, Љу- 
бинку (удата за Зорана Јевтовића из Маоча, има 
дјецу), Милијану-Коку (удата за Радована Кљаје- 
вића из Ђурђевића Таре, има сина Драгишу).

24. Владимир Ђуров (+), рођен у Богомољи. 
Умро у току рата, 1943. године, као момак. Није ce 
женио и нема потомства.

25. Радуле Томов (+), рођен у Богомољи, ум- 
ро у првој години живота

26. Раде Томов (+), рођен у Богомољи,умро 
у првој години живота

VII КОЉЕНО

1. Сава Радоваиов, живио ca родитељима у 
Америци, нема других подтака.

2. Никола Радоваиов(+), рођен у Америци. 
У Другом свјетском рату био пилот и погинуо у 
америчкој војсци.

3. Миливоје Радоваиов, рођен и живио ca 
родитељима у Америци, нема других података.
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4. Радоје Милииков, рођен у Будечевици, зе- 
мљорадник, није жењен и није имао потомства. 
Умро и сахрањен у Будечевици, 1992. године.

5. Драгоје Милииков, рођен 1939. године у 
Будечевици. Основну шко- 
лу завршио у Жабљаку, a 
гимназију у Пријепољу. Ви- 
шу педагошку школу завр- 
шио у Нишу. До 1965. годи- 
не радио као наставник у 
Србији. Послије тога одлази 
у Добој гдје ради као наста- 
вник и директор неколико 
осмогодишњих ттткола. Ос- 
нивач je прве Учитељске 
задруге у Југославији и за то 
je добио Златну плакету од Савеза за техничку 
културу БиХ 1984. године. Од 1992. године учеству- 
је као добровољац у одбрани Добоја. Послије пен- 
зионисања живио у Жабљаку. Умро 2006. године у 
Београду и сахрањен у Будечевици. Из брака са 
Душанком Станојевић из Србије, има дјецу: Гора- 
на, Горицу (удата за Миладина Лековића, има дје- 
цу Вука и Уроша).

6.Вуко Вуков, рођен у Будечевици. Завршио 
je Вишу педагошку школу у Београду. Иаставник 
математике. Био je врло угледан и поштован брат- 
ственик, који je плијенио својом непосредношћу, 
честитошћу, достојанственим држањем и љепотом. 
Повјераване врло одговорне друштвено политичке 
функције. Дуго година био je предсједник Општин- 
ског вијећа Савеза синдиката. Био je предсједник
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Вијећа удруженог рада опш- 
тине Жабљак. Погинуо je 
године 1980. у Иикшићу у 
саобраћајној несрећи. Из 
брака ca Томаном Бадњар 
из Подгоре, има дјецу: Пре- 
драга и Татјану (рођена у 
Жабљаку, удата за Зорана 
Благојевића из Жабљака, 
има дјецу: Иину и Тару).

7. Вукота Вуков, рођен у Будечевици, зем- 
љорадник. Из брака ca Даринком Поповић из 
Крша, има дјецу: Милована, Мирка, Вукића, Лиди - 
ју-Љику (удата за Радована Вуковића, има дјецу: 
Миланка и Милојку), Миљу (удата за Славка Шљи- 
ванчанина, има дјецу: Сандру, Јелену, Марину, Ва- 
силија и Светозара).

8. Вукола Вуков, рођен 1946. године у Лици- 
ма, радник, живи у Подгорипи. гдје je подигао по- 
родичну кућу. Ожењен Милицом Јегдић, немају 
дјеце.

9. Марннко Вуков, рођен 1952. године у Ли- 
цима, шумар. Из брака ca Милевом Шљиванчанин 
има дјецу: Раду (студент), Иаду (завршила средњу 
школу), Јованку (ученица средње школе) и Радова- 
на.

10. Милосав Вуксанов(+), рођен на Мљети- 
чку, умро као дијете.

11. Петрашнн- Перо Вуксанов je рођен на 
Мљетичку 1938.године. Послије завршене средње 
тттколе радио неко вријеме Титограду, a потом je, 
1963. из политичких разлога, емигрирао за Швед-
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ску. Завршио филолошки 
факултет. Бави се, веома ус- 
пјешно лингвистиком, фила- 
телијом и приватним би- 
знисом. Активан je у поли- 
тичком животу Шведске, 
као истакнути заступник ср- 
пске националне заједнице.
У вријеме ослободилачког 
рата у БиХ помогао осни- 
вање прве ТВ у Републици 
Српској. Живи у Солентуну- предграђу Штохолма. 
Из брака са Тањом Влаховић из Подгорице има 
дјецу: Вуксана (Вула ) и Божану (удата за Веска 
Љешевића, живе у Штохолму, има дјецу).

12. Милосав Буксанов, рођен на Мљетичку, 
земљорадник. Из брака са Јелом Кандић има дјецу 
Николу и Јерину (удата, има дјецу).

13. Слободан Вуксанов, рођен на Мљетич- 
ку, земљорадник. Из брака са Надом-Гаром Јаре- 
дић из Никшића, има дјецу Миланку и Мају.

14. Бошко Вуксанов, рођена на Мљетичку, 
завршио средњу школу, живи на Мљетичку, има 
дјецу: Стефана и Јовану (ученица).

15. Миливоје Радоманов, рођен 1941. године 
у Богомољи. Kao изврстан мајстор радио je на уре- 
ђивању ентеријера многих државних и приватних 
станбених објеката. Живи као пензионер у Лици- 
ма. Из брака са Мирославом Балтић имао je сина 
Славка. У другом браку са Станом Касалицом 
нема дјеце.

16. Мимо Радоманов, рођен 1944. године у
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Богомољи, радник, важи за одличног познаваоца 
историје братства Бојовића и племена Шаранци. 
Живи у Богомољи. У разведеном браку са Граном 
Тончић из Мале Црне Горе, није имао дјеце.

17. Блажо Радоманов, рођен 1946. године у 
Богомољи, квалификовани радник. Живи у Жабљ- 
аку. Из брака са Иевенком Шљиванчанин има дје- 
цу: Драгића и Радомана (Рашка).

18. Млађен Иванов-Бећов, рођен у Будече- 
вици, економиста. Радио у 
Комуналном предузећу у 
Пљевљима гдје je био изу- 
зетно поштован због људ- 
ских и професионалних ври- 
једности. Иије се женио. Жи- 
вио je у Пљевљима. Умро
2006. године у Подгорици, 
сахрањен у Ђурђевића Тари.

19. Војислав Иванов-Бећов, рођен у Будече- 
вици, трговински радник, има дјецу Ивану и Кри- 
стину.

20. Петар Љубов, рођен у Будечевици. Из 
брака са Биљом из Рашке, има сина Милоша и кће- 
ри Сандру и Анђелу.

21. Драган Љубов, рођен у Будечевици, није 
жењен.

22. Милован Павлов(+), рођен у Богомољи
1935. године. Умро у Сарајеву 1941. године , гдје je 
и сахрањен.

23. Милош Обрадов, рођен 1940. године у 
Подгори, земљорадник. Угледан je домаћин и 
изврстан мајстор тесар-столар. Иаправио je преко
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сто кућа у дурмиторском крају. Из брака ca Радом 
Цицмил имао дјецу: Обрда, Драган у (рођена 1966. 
године, завршила СТШ, удата за Буда Рондовића 
из Доброг нугла, има дјецу: Слађану и Илију), Рај- 
ку (рођена 1968.године у Подгори, завршила СТШ, 
удата за Мира Пјешивца из Жабљака, имају дјецу: 
Стефана и Радована), Божидарку (рођена 1973. го- 
дине у Подгори, завршила средњу стручну школу, 
удата за Жељка Терзића из Жабљака, имају дјецу: 
Уроша и Марију), Дарку (рођена 1978.године у 
Подгори, удата за Мира Трошовића из Иикшића, 
имају кћер Ану, живе и раде у Будви).

24. Милан Обрадов(+), рођен у Подгори 
1937. године. Умро je као у Подгори 1959. године , 
гдје je и сахрањен.

25. Јагош Бојов(+), рођен 1938. године у Бо- 
гомољи. Умро je 1947. године од последица са- 
морањавања у болници на Цетињу. Сахрањен на 
Цетињу.

26. Урош Бојов, рођен 1940. године у Бо- 
гомољи. Kao омладинац 
учествовао на радним ак- 
цијама. Био je командант 
чете на изградњи пута 
Ииш-Београд. Радни ви- 
јек je провео као саобра- 
ћајни милционер у тада- 
шњем Титогарду гдје ce и 
пензионисао. Био je угле- 
дан, поуздан и омиљен бра- 
тственик. Послије пензионисања купио je имање у 
Бјелопавлићима (Томашевићи ), гдје je направио
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породичиу кућу. Умро je 2003. годиие у Подгорипи. 
a сахрањеи иа гробљу поред маиастира Ждре- 
баоиик у Бјелопавлићима. Из брака са Милевом 
Секуловић из Брскута има дјецу: Жељка, Бошка и 
Биљаиу (рођеиа у Подгорипи. завршила Средњу 
хемијску школу, удата за Зораиа Дамјаиовића, ма- 
јора ВЈ из Жабљака, има дјецу: Милицу и Иико- 
лу).

27. Радош Бојов, рођеи 1942. годиие у Бого- 
мољи. Завршио je Средњу екоиомску школу и ра- 
дио у ОГП „Титоград“ гдје je и пеизиоиисаи. Веома 
угледаи братствеиик, који одличио позиаје исто- 
рију Шараиаца и братства Бојовића, na je пружио 
велику помоћ у писању овог Родослова. Из брака 
са Видом Булатовић из Требаљева, има дјецу: Але- 
ксаидра (Аца ), Зораиа и Марииу (рођеиа у Кола- 
шииу, завршила Правии факултет у Подгорипи. у 
браку са Божом Марииовићем из Подгорице, има 
кћер Мају).

28. Новица Милутииов, рођеи у Вруљи, оже- 
њеи из Србије гдје je са родитељима преселио, има 
сииа Миљаиа и кћер Милијаиу (иије се удавала ).

29. Светозар ( Лазар ) Митров, рођеи у Вру- 
љи, живи и ради у Аустралији. Има сииа и кћер 
Иаду ( живи у Аустралији).

30. Бошко Митров, рођеи у Вруљи. Kao сту- 
деит емигрирао у Аустралију. Живи и ради у Аус- 
тралији. Из брака са Иеиом из Хрватске има дјецу: 
Јола и Љиљу.

31. Вељко Митров, рођеи у Вруљи, живи и 
ради у Аустралији. Ожењеи са Иадом Лукић из 
Врбаса, иема дјеце.
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32. Гојко Петров, рођеи у Вруљи. Ожењеи 
са Драгојлом Чабаркапа, има дјецу: Зораиа, Раика 
и Зорицу (удата у Гојковића, има дјецу: Петра, А- 
лексаидру и Ању).

33. Рајко Петров, рођеи у Вруљи. Из брака 
са Надом Јакшић има дјецу: Игора и Иреиу (удата 
у Ђуровића има дјецу : Немању и Бојаиа).

34. Славко Петров, рођеи у Вруљи. Из бра- 
ка са Стојаиом Буишић има дјецу: Виктора, Мило- 
саву (рођеиа у Вруљи, иије удата) и Иваиу (рођеиа 
у Вруљи, удата у Бујишића има дјецу Лазара и 
Тамару).

35. Браико Петров, рођеи у Вруљи. У браку 
са Оливером Милииковић из Београда иема дјеце. 
Живи и ради у Београду.

36. Триико Радулов, рођеи у Богомољи, зем- 
љорадиик. Из брака са Јелом Раоиић из Ђурђевића 
Таре има дјецу: Миодрага, Горицу (рођеиа у Бого- 
мољи, удата за Васка Чуровића, живе у САД-у, има 
дјецу), Зору (рођеиа у Богомољи, удата за Милаиа 
Голубовића из Бераиа, има дјецу), Наташу (рођеиа 
у Богомољи, удата за Браика Полију у Добром се- 
лу, има дјецу) и Сиежаиу (иије удата).

37. Илија Радомиров-Мујов, рођеи у Бого- 
мољи, живи и ради у Жабљаку. Из брака са Љиљом 
Мииић из Косаиице има дјецу: Милорада и Мари- 
иу (студеит). Љиља je умрла 1995. годиие и сахра- 
њеиа у Жабљаку.

38. Милија Радомиров-Мујов, рођеи у Бого- 
мољи. У браку са Иреиом Премзли има сииа Марка
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VIII КОЉЕНО

1. Горан Драгојев, рођен у Будечевици. Из 
брака са Славицом Јанковић из Ваљева има сина 
Александра и кћер Оливеру (ученик).

2. Предраг Вуков, рођен 1971. годинеу Жаб- 
љаку, завршио Металуршки факултет у Подгори- 
ци. Живи и ради у Подгорипи гдје и подигао поро- 
дичну кућу. Из брака са Драганом Милошевић из 
Требиња има сина Павла.

3. Милован Вукотнн, рођен 1970. године у 
Лицима, није жењен

4. Мнрко Вукотнн, рођен 1973. године у Ли- 
цима, није жењен

5. Вукић Вукотнн(+), рођен и умро 1979. го- 
дине у Лицима, гдје je и сахрањен.

6. Радован Маринков. рођен 1995. године у 
Лицима, ученик.

7. Вуксан-Вуле Петрашинов, рођен у Шток- 
холму, завршио факултет, живи и ради у Шведској.

8. Стеван Бошков. рођен на Мљетичку, уче- 
ник, живи код родитеља.

9. Никола Мнлосављев, рођен на Мљетичку, 
запослен у Шавнику као возач.

10.Славко Миливојев 
(+), рођен 1963. годинеу Бо- 
гомољи, завршио je средњу 
школу. За вријеме кратког 
живота био изузетно цијењ- 
ен и уважаван, na je виттте 
пута био на одборничким и 
посланичким листама СНС и

279
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ДСС у Мојковцу. Умро je изненада у Мојковцу
2003. године, сахраањен je у Богомољи. Није ce 
женио и нема потомства.

11. Драгић Блажов, рођен у Богомољи, ква- 
лификовани радник, живи ca родитељима у Жа- 
бљаку.

12. Радоман (Рашко) Блажов, рођен у Бого- 
мољи. Из брака ca Сањом Дедовић из Андријевице 
има дјецу Милену и Јанка

13,Обрад- Веско Милошев, рођен 1970. го- 
дине у Подгорици. неожењен. Завршио средњу те- 
хничку школу. Ради у станици милиције у Жабља- 
Ку.

14. Жељко Урошев, рођен 23.08.1968. године 
у Подгорици. Основну I I IK O -  

лу, гимназију и Економски 
факултет завршио у Подго- 
рици. гдје живи и ради. Још 
као студент био je предсјед- 
ник организације ДЕА која 
ce бавила пружањем разних 
врста помоћи угроженој дје- 
ци на нашим просторима. До- 
битник je бројних диплома и 
захвалница за свој минули рад. Био je уредник 
часописа „Стазе“, који je имао за циљ да прикаж 
социјалну проблематику у Црној Гори, анимира 
ширу јавност и упозна je ca ca стварним стањем 
друштва. Сарадник je и у неколико НВО које има- 
ју за циљ да помогну социоекономски положај ста- 
новништва Од 2002. године je директор Центра за 
запошљавање и рехабилитацију „Фалкон“ у Под-
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горици, и координатор на првој заштитној радио- 
нице у Црној Гори, фабрике обуће и лаке тестилне 
конфекције. Од 2004. године je оснивач и власник 
очне ординације CAMPUS у Подгорипи. Из брака 
са Тањом Шеваљевић, љекаром специјалистом за 
очне болести из Тивта, има сина Василија

15. Бошко Урошев, рођен 1971. године у По- 
дгорипи. завршио Средњу хемијску школу. Афир- 
мисао се као врло перспективан карикатуриста и 
до сада je имао неколико запажених изложби (По- 
дгорипи. Херцег-Новом, Жабљаку). Живи и ради у 
Данској. И у Данској наставља да се бави кари- 
катуром, na већ сада има веома запажене резул- 
тате. Из брака са Снежаном Шекуларац, поријек- 
лом из Берана, рођеном у Копенхагену, има дјецу: 
Бојану, Марка и Нииу.

16. Александар-Ацо 
Радошев(+), рођен je 1970. 
године у Титограду. Умро 
je 1986. године и сахрањен 
на градском гробљу у Ти- 
тограду, данашњој Подго- 
рици.

17.3оран Радошев,
рођен 1973. године у Под- 
горици.Основну школу и 
гимназију завршио у Под- 
дгорипи. апсолвнет на Фи- 
лозофском факултету у 
Никшићу. Од 1991. године 
оснивач покрета и предсје- 
дник НВО „Забјело Репу-

-------- 281
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блика“ . Од 1994-1998. годиие члаи редакције „Ом- 
ладииски графити“. Од 1999. до 2001. годиие, уред- 
иик креативие радиоиице радија „Фри Моитеиег- 
ро“ од 2004. годиие уредиик и сувласиик радија 
„Skadar lake“. Аутор je тв серије „Забјело Репу- 
блика“ и играиог филма „Златие чакље“ и других 
медијских остварења. Ожењеи je ca Алексаидром 
Вишевић профеором еифлеског језика из Ник- 
тттића. Живе у Подгорипи.

18. Миљан Иовичии, рођеи у Србији. У бра- 
ку ca Оливером Пљеваљчић има кћер Милицу.

19. Милутнн Лазаров, живи у Аустралији, 
иема података о породици

20. Јоле Бошков,рођеи и живи у Аустралији
21. Зоран Гојков, рођеи у Вруљи, из брака 

ca Раиком Радовић има дјецу Стефаиа и Гораиа.
22. Ранко Гојков, рођеи у Вруљи, из брака 

ca Надом Перовић дјецу: Бориса, Лидију и Тијаиу.
23. Игор Рајков, рођеи у Вруљи, студеит
24. Виктор Славков, рођеи у Вруљи, мили- 

циоиер. Из брака ca Росом Шљукић има дјецу: Ању 
и Милицу. Живи у Подгорипи.

25. Миодраг Трииков, рођеи у Богомољи. У 
браку ca Тањом Ђуришић из Пријепоља има си- 
иове Бојаиа и Луку.

26. Марко Милијин, студеит, живи ca роди- 
тељима.

27. Милорад Илијин, рођеи у Жабљаку, уче- 
иик. Живи у Жабљаку ca породицом.

28. Иван Војислављев, рођеи у Будечевици
29. Милош Петров, ђак, живи ca родитељи-

ма

---------282----------
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б
ПОТОМСТВО ЂОРЂОЈЕВОГ СННА 

ЂОРЂА -МУША
(МУШОВИЋИ-БАРЈОВИЋИ)

III КОЉЕНО

1. Ђорђе-Мушо, рођен у Градини, земљо- 
радник, умро и сахрањен у Градини. Имао je два 
сина: Лазара -Барја и Милована -Туја.

IV КОЉЕНО

1. Лазар-Барјо Ђорђев-Мушов, рођен у Гра- 
дини, земљорадннк, у- 
мро и сахрањен у Гра- 
дини. Лазар je добио 
надимак Барјо, зато 
шт je у једној борби са 
Турцима, отео барјак 
турском барјактару.
Био je познат и приз- 
нат јунак, одликован 
je Медаљом за храброст, првим одликовањем у 
Црној Гори, искованом за вријеме владике Петра II 
Петровића Његоша, и које његови потомци и данас 
чувају са поносом (на слици). Из брака са Милицом 
Караџић из Петњице имао je дјецу: Тодора, Петра- 
Пека, Рада, Милана, Радула, Јелицу (рођена у Гра- 
дини, није се удавала, умрла и сахрањена у Гради- 
ни) и Неду (рођена у Градини, није се удавала, 
умрла и сахрањена у Градини).

--------291 ---------
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2. Миловаи-Тујо Ђорђев -Мушов, рођен у 
Градини, земљорадник, умро и сахрањен у Гради- 
ни. Из брака са Стаменом Топовић из Поља кола- 
шинских имао je дјецу: Божа, Видосаву (рођена у 
Градини, домаћица, удата за Николу Ашанина у 
Боану), Милицу (рођена у Градини, домаћица, уда- 
та за Саву Вуковића, има дјецу: Милорада, Свето- 
зара и Винку).

V КОЉЕНО

1. Тодор Лазарев Барјов, рођен у Градини, 
земљорадник.Учество- 
вао je у Балканским 
ратовима и истакао се 
изузетном храброшћу.
Са ратишта je дошао 
кући са 12 рана и кра- 
тко вријеме потом je 
умро и сахрањен у Гра- 
дини. Указом Њ.К. В 
Александра I додије- 
љена му je пензија (на 
слици), коју je његова 
породица наставила да прима и у ФНРЈ. Из брака 
са Милушом Томић из Мораче имао дјецу: Влада, 
Боја и Милоша.

2. Петар-Пеко Лазаров Барјов, рођен у Гра- 
дини 1887. године, земљорадник, умро и сахрањен у 
Градини 1943.године. Из брака са Јањом Србљано- 
вић, домаћицом из Ускока, имао je дјецу: Радомира, 
Момира-Мома, Анку (рођена у Градини, домаћица, 
удата за Бранислава Анђелића из Суводола, има
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снна Никшу) и Косу (рођена у Градннн, није ce уда- 
вала, умрла и сахрањена у Градннн 2002. годнне).

3. Раде Лазарев-Барјов, рођен у Градннн, зе- 
мљорадник, погннуо 1942. годнне од комуниста, за- 
једно ca Перншом и Наодом Џаковићем. Из брака 
ca Станицом Топовић нз Поља колашинских нмао 
дјецу: Ђорђија, Јована, Милеву (рођена у Градннн, 
удата за Бранка Косјернну, радннка нз Босне, који 
je убио када га je напустнла, сахрањена у Градн- 
ии), Даринку (рођена у Градннн, домаћица, удата 
за Драгомира Жижића нз Ускока, мнлнцнонера, 
умрла и сахрањена у Београду, нма дјецу: Веска, 
Весну и Драгицу), Милку (рођена у Градннн, дома- 
ћица, удата за Момнра Кнежевића нз Шаранаца, 
жнве у Пљевљима, нма кћерку Љиљу) и Јованку 
(рођена у Градннн, домаћица, удата за Драгомнра 
Анђелића нз Суводола, жнве у Суводолу, нма дје- 
цу: Миша, Росу и Розалнну).

4. Радуле Лазарев-Барјов, рођен у Градннн, 
земљорадннк, погннуо као четннк, не зна му ce 
гроба ии мрамора. Из брака ca Недом Јегдић, до- 
маћицом нз Шљнванска нмао дјецу: Новака-Зека, 
Радована, Пелагију (рођена у Грарадннн, домаћи- 
ца, није ce удавала, умрла и сахрањена у Лицнма), 
Драгицу (домаћица, рођена у Градннн, удата за 
Миодрага Јанковића нз Мале Црне Горе, жнве у 
Малој Црној Горн, нма дјецу: Миладнна, Ранку, 
Миру, Мирјану-Мицу и Драганкун Кату (рођена у 
Градннн, умрла као дијете, сахрањена у Градннн).

5. Милан Лазаров-Барјов(+), рођен у Градн- 
нн, земљорадннк, био у заробљеннштву у Мађарс- 
кој од 1916 до 1918.годнне, умро 1926. годнне у Гра-
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дини, није се женио и нема потомства.
6. Божо Милованов-Тујовј., рсфен у Гради- 

ни, земљорадник, умро и сахрањен у Градини. Из 
брака са Станом Зековић из Ускока имао дјецу: 
Божидара и Зорку (рођена у Градини, домаћица, 
удата за Мирка Јегдића, има сина Борка и кћери 
Коку и Милу).

VI КОЈБЕНО

1. Владе Тодоров, рсфен у Градини, земљо- 
радник..Из брака са Јова- 
нком Шљиванчанин из 
Шљиванска има дјецу: Љу- 
бомира, Љуба, Михаила и 
Милијану (рођена у Гра- 
дини, домаћица, није се 
удавала, умрла и сахра- 
њена у Градини 1995. го- 
дине). Владо je умро 2002. 
године и сахрањен je у 
Градини.

2. Бојо Тодоров, ро- 
ђен у Градини, земљорад- 
ник, умро у Никшићу 1987. 
године и сахрањен на Ка- 
пином пољу. Из брака са 
Милосавом Војичић, дома- 
ћицом из Никшића имао 
дјецу: Будимира, Велими- 
ра, Видоја, Будинку (рсфе-
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на у Градини, домаћица, удата заМиленка Жугића 
из Новаковића, има дјецу: Слоба, Славицу, Славку 
и Зорицу) и Раду (рођена у Никшићу, домаћица, 
удата за Зорана Кадовића има дјецу: Синишу и 
Роману).

3. Милош Тодоров, рођен у Градини, земљо- 
радник, умро млад и сахра- 
њен у Никшићу. Из брака 
ca Спасенијом Ненезић из 
Бијеле има дјецу: Трипка и 
Ђуку (рођена у Градини, 
удата за Ботттка Вујачића из 
Жабљака, има дјецу: Југо- 
слава, Љубишу, Младена и 
Јадранку). Ђука je умрла 
млада, a такође и њена кћи 
Јадранка која je умрала у
29. години живота.

4. Радомир Петров-Пеков, рођен у Градини, 
земљорадник, умро 1981. го- 
дине и сахрањен у Градини.
Из брака ca Софијом Јово- 
вић из Брезана у Пиви има 
дјецу: Ратка, Радосава, Пе- 
тра, Славка, Наду (рођена у 
Градини, домаћица, удата за 
Мину Зековића из Боана, 
има дјецу Радована, Зорицу,
Живану и Бојану) и Раду 
(рођена Градини, домаћица, 
удата за Драга Бабића из Гранчарева код Бијелог 
Поља, има дјецу Срђана, Далибора и Снежану).

-------- 2 9 5 ---------
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5. Момир Петров-Пеков, рођен 1931. године 
у Градини, земљорадник, 
умро 1995. године и сахра- 
њен у Градини. Из брака са 
Ковиљком Бојић, домаћи- 
цом из Шаранаца, има дје- 
цу: Драгана, Ранка (Мића),
Николу, Зору (рођена у Гра- 
дини 1967. године , удата за 
Ивана Вулевића из Трешње- 
ва, живе у Жабљаку, имају 
дјецу: Бранимира, Ању и 
Ољу), Јасну (рођена 1969. године у Градини, удата 
за Будимира Нишавића из Мојковца, живе у По- 
дгорипи. имају дјецу: Фи липа, Огњена и Марију) и 
Ленку (рођена 1977. године у Градини, удата за 
Милинка-Бају Булатовића из Роваца, живе у По- 
дгорипи. имају дјецу Матију и Ивану) и Славку 
(рођена 1961., умрла 1962. године).

6. Ђорђије Радов, рођен 1920. године у Гра-
дини, земљорадник, умро 
1998. године и сахрањен у 
Градини. Из брака са Вели- 
ком Радошевић, домаћи- 
цом из Шаранаца има дје- 
цу: Новака, Новицу, Драгу- 
тина, Драга, Милету, Ми- 
лана, Крста и Босу (рође- 
на у Градини, домаћица, 
удата за Слободана Вуко- 
вића из Градине, живе у 
Жабљаку, имају дјецу: Мијата, Ивану и Милицу).
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7. Јован Радов, рођен у Градини 1934. годи - 
не, Вишу реалну гимназију 
учио у Пљевљима и Ник- 
тттићу, гдје je и матурирао, a 
Филозофски факултет, гру- 
па историја, завршио je у 
Београду. Послије неколи- 
ко година рада као профе- 
сор у Пљеваљској гимнази- 
ји, биран je за асистента у 
Историјском институту Цр- 
не Горе у Подгорици. У 
Институту je радио до смр- 
ти и био директор ове високе научне институције 
у три изборна мандата(1979.до 1992.).

Kao стипендиста совјетске Владе боравио на 
Лењинградском и Московском универзитету, a као 
стипендиста француске Владе, боравио je на Сор- 
бони. Одбранио je три доктората наука и то: на Бе- 
оградском универзитету, 1969. године, на Све- 
савезном правном институту у Москви, 1990. и на 
Сорбони, 1993. Активно je учествовао на виттте ме- 
ђународних скупова и конгреса (Софија, Атина, 
Москва, Букурешт, Париз, Анкара, Братислава, 
Мадрид, Нанси). Држао je предавања на Моско- 
вском универзитету, Сорбони и Универзитету у 
Стразбуру. Био je одговорни уредник часописа 
„Историјски записи“, члан редакција више науч- 
них часописа. Био je професор на Универзитету у 
Никшићу и Подгорици, a научна звања од асистен- 
та до научног савјетника стицао je поступно. Доби- 
тник je више плакета, повеља и награда: Награде
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ослобођења Титограда, Тринајестојулске награде, 
Ордена заслуге за народ ca сребрним вијенцем, 
Ордена рада ca сребрним вијенцем, Ордена заслу- 
га за народ ca сребрним вијенцем. Објавио je 13 
самосталних књига и преко 300 научних и стручних 
радова у домаћој и страној литератури. Умро je у 
Београду, a сахрањен у родној Градини. Из брака 
ca Вером Грдинић, службеницом Банке из Пљева- 
ља, има дјецу Драгослава и Бранкицу (завршила 
Економски факлтет и Филозофски факултет, 
живи у Подгорипи).

8. Новак-Зеко Радулов, рођен 1942.године у 
Градини, радник, радио на пилани за прераду дрве- 
та на Његовуђи, гдје je пензионисан и живи у 
Лицима. Из брака ca Љубицом Иенезић из Бијеле 
има дјецу: Сретена, Даницу (рођена 1966. године у 
Лицима, удата за Петра Спасојевића из Ваљева, 
има дјецу: Ииколу, Иевену и Ивану), Весну (рођена 
у Лицима 1969. године, удата за Зорана Цвијовића 
из Ужица, имају дјецу Јована и Ану), Велимирку 
(рођена у Лицима 1975. године, удата за Миљана 
Касалицу из Комарнице имају дјецу Здравка и 
Марка) и Горицу (рођена у Лицима 1979. године , 
није удата, живи у Лицима).

9.Радоваи Радулов(+), рођен у Градини, 
умро као дијете.

10. Божидар Божов, 
рођен 1928. године у Гради- 
ни, радио у Шумском преду- 
зећу Жабљаку, гдје je и пен- 
зионисан. Погинуо 1996. го- 
дине у кањону Таре, сахра-
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њен у Градини. Из брака са Росом Шљиванчанин 
има сина Ботттка

VII КОЉЕНО

1. Љубомир Владев. рођен 1940. године у 
Градини. Основну школу je 
завршио у Брајковачи и 
Жабљаку, a гимназију у 
Пљевљима. Дипломирао je 
на учитељској школи у 
Никшићу 1961. године. Рад- 
ни вијек започео je у селу 
Мала Црна Гора испод Ду- 
рмитора, a потом прелази у 
подручно одјељење у Вир- 
ку. По завршетку војног рока ради у основној 
тттколи у Зекавицама, a потом у Оџаку. Педагошку 
школу je завршио 1976. године и ускоро потом je 
изабрам за директора основне тттколе на којој 
фуикиији остаје све до 1998. године. Послије тога 
наставља рад у истој тттколи све до пензионисања 
2001. године. Пуних 44 године посветио je образо- 
вању и васпитању младих и стекао углед врсног на- 
ставника и педагога. Из брака са Радом Табаш, 
домаћицом из Зекавица, има дјецу: Данијелу (ро- 
ђена у Оџаку, ради као учитељ), и Дејану (рођена 
у Оџаку, завршила Филозофски факултет и ради 
као професор српског језика и књижевности, удата 
за Николића у Никшићу, има кћер Софију) и Дра- 
гану (рођена у Оџаку, студира Економски факул-
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тет у Београду).
2. Љубо Владев, рођен 1942. године Градини, 

радио прво као ловочувар, a потом као шумар у 
Иационалном парку Дурмитор. Иије се женио и 
нема потомства.

3. Михаило Бладев, рођ 
адини. Прва четири разреда 
основне тттколе завршио у 
Брајковачи, a оновно тттко- 
ловање и гимназију у Пље- 
вљима. Економски факул- 
тет завршио je у Подгорипи 
1975. године, одбранивши 
рад на тему „Тржиште новца 
у Југославији“ . Послије одс- 
лужења војног рока, радио у 
Термоелектрани Пљевља, a потом од 1981 до 1992. 
године у Колашину у Служби друштвеног књиго- 
водства и од 1992. до 1998. у Дирекцији јавних при- 
хода. Од марта 1998. године до 2001. године био je 
директор Ски центра у Колашину. У Подгорицу се 
преселио 2001. године гдје ради као начелник Од- 
јељења за наплату, јединице за велике пореске об- 
везнике Дирекције јавних прихода. Из брака са 
Славојком Лаловић из Оџака има дјецу Влада и 
Илију.

4. Будимир Бојов. рођен 1949. године у Гра- 
дини, ради као возач у градском превозу у Ии- 
кшићу. Из брака са Ружиирм Бајчетић из Пље- 
ваља има синове Вању и Влада.

ен 1948. године у Гр-
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5. Велимнр Бојов, рођен у Градини, радник 
приватник, живи на Капином Пољу у Никшићу. Из 
брака ca Задом Хасановић из Тузле има дјецу: И- 
вана, Мирјану и Весну.

6. Вндоје Бојов, рођен у Градини, ради у 
„Никшићкој пивари“. Из брака ca Милком Пу- 
ровић из Никшића, има дјецу: Тодора, Тању и Ста- 
ну.

7. Трнпко Милошев, рођен у Градини, висо- 
коквалификовани молер, живи у Драговој Луци у 
Никшићу. Није ce женио и нема потомства.

8. Ратко Радомиров(+), 
рођен 1949. године Градини, 
завршио гимназију у Чајничу.
Трагично je изгубио живот 
1974. године у својој колиби 
на Вјетропољу. Сахрањен у 
Градини, није ce женио и није 
оставио потомства.

9. Радисав Радомиров, рођен 1951. године у 
Градини, завршио средњу школу и радио до сти- 
цања права на инвалидску пензију у руднику „Брс- 
ково“ у Мојковцу. Из брака ca Славком Чуљковић 
из Мојковца има дјецу: Борислава, Виолету (рође- 
на у Мојковцу, студент, удата за Миланка Тосу- 
новића из Нове Вароши, имају дјецу Кристину и 
Ксенију, живе и раде у Будви), Бориславку (завр- 
шила средњу школу, живи и ради у Будви, није уда- 
та)

10. Петар Радомиров, рођен 1954. године у 
Градини, завршио средњу пољопривредну школу у 
Бару, запошљен прво у „Хидромонтажи“ Мари-
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бор, a потом у „Термоелектро“ нз Врања, на те- 
рену у Подгорипи. Сада ради у КАП -у у Подго- 
рици. Из брака са Марушом Шљнвапчаннн нма 
дјецу: Ратка, Луку и Маријану (завршила средњу 
школу, живи у Подгорипи. није удата).

11. Славко Радомиров, рођен 1958. године у 
Градини, земљорадннк. Из брака са Радом Вуковић 
нз Стожера нма дјецу: Радомира, Лазара, Драгану 
(рођена у Градини, удата за Дутттка Тотттића нз 
Пљеваља, нмају дјецу, живе у Пљевљима) и Сла- 
ђану (удата за Поповића нз Жабљака, на прнвре- 
меном раду у Русији).

12. Драгаи Момиров, рођен 1959. године у 
Градини, завршио средњу техннчку школу, маттти- 
иски смјер, радио у „4.новембру“ у Мојковцу, гдје je 
стекао право на ннвалидску пензију. Из брака са 
Милицом Мирковић нз Мојковца нма дјецу: Данн- 
ла, Далиборку (студент у Новом Саду), и Бојану 
(иде у средњу школу у Мојковцу).

13. Раико Момиров, рођен 1964. године у Гр- 
адннн, завршио среду електро школу у Мојковцу. 
Ради у Електоднстрибуцији у Подгорипи. гдје и 
живи. Из брака са Снежаном Марннковић нз Бера- 
на нма дјецу: Момнра и Јовану (рођена 2005. го- 
днне).

14. Никола Момиров, рођен 1971.годнне, за- 
вршио средњу техннчку школу, машински смјер, у 
Мојковцу. Ради и живи у Подгорипи. Из брака са 
Рајком Радојевић нз Рељина брда нз Шаранаца нма 
дјецу: Бојана, Анђелку (ученица) и Невену (рођена
2004.годнне).

15. Новица Ђорђијев, рођен у Градини, завр-
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тттио Екоиомски факултет у Подгорнцн, радио у 
„Грађевннару“ Пљевља до пензионнсања. Из бра- 
ка са Милицом Брковић нз Оџака нма дјецу Рада и 
Ранку (удата за Зорана Ристића нз Београда, нма 
сина Владана).

16. НовакЂорђијев, рођен Градннн, завр- 
тттио Педагошку академнју и радио као наставннк у 
Кисељаку у Сарајеву, гдје je и пензионнсан. У бра- 
ку са Милком Чупић нз Дробњака нема дјеце.

17. Драгутнн Ђорђијев, рођен у Градннн, ра- 
ди у шумском предузећу у Жабљаку, живи у Шара- 
нцнма. Из брака са Миленом Бојић нма дјецу Ми- 
лосава и Снежану (завршила средњу школу, уда- 
ла се за Јагоша Мрдака нз Оџака, живе у Пљевљи- 
ма, нмају дјецу Ивапа и Јовану).

18. Драго Ђорђијев, рођен у Градннн, завр- 
тттио средњу школу, ради и живи у Пљевљнма. Из 
брака са Васиљком Драгаш нз Пљеваља нма дјецу 
Милорада и Јелену (ученнца средње школе).

19. Милан Ђорђијев, рођен у Градннн, завр- 
тттио средњу школу, ради као конобар у Жабљаку. 
Из брака са Стојком Вуковић нз Стожера нма 
дјецу: Зорана, Мирослава и Ренату

20. Крсто Ђорђијев, рођен у Градннн, завр- 
шио средњу шумарску школу. Живи и ради у Жаб- 
љаку. Из брака са Данком Рондовић нз Шаранаца 
нма дјецу Радована и Јована.

21. Милета Ђорђијев, рођен у Градннн, завр- 
тттио средњу школу, живи и ради у Словеннјн. Из 
брака са Катом Кљајић нз Босне нма дјецу Дали- 
бора и Дарка.

22. Драгослав Јованов, рођен Пљевљнма
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1961.године. Гимназију и 
Правни факултет завршио 
у Подгорипи. Специјализа- 
иију из области архивис- 
тике завршио je у Београ- 
ду. Од 1984. године ради у 
Архиву историјског инсти- 
тута и касније Државног 
архива Црне Горе. Бави ce 
стручним и научним радом 
и до сада je објавио већи 
број радова. Коаутор je и двије књиге Зборника 
научних радова. Посебно су му значајни радови 
објављени у Историјским записима: Захтјеви 
Белведерског збора 1936. године, Општински 
избори у Боки Которској 1936. године, Пљеваљска 
битка 1941. године, Оптужница државног тужиоца 
из децембра 1936. године против 33 црногорска 
комунисте, Петровачка комуна 1920. године, 
Подгорички срез у ИОР-у 1941-45. године и др. 
Сада ce налази на мјесту начелника Државног 
архива Црне Горе. Из брака ca Владиславом Бо- 
љевић из Подгорице има дјецу: Јовану и Луку.

23. Сретен Новаков-Зеков, рођен у Лицима 
1973. године, завршио средњу школу у Мојковцу. 
Ради на пилани у Његовуђи, живи у Лицима. 
Иедавно ожењен ca Милицом Перутић из Горње 
Мораче, има кћи Јовану.

24. Бошко Божидаров, рођен у Градини, за- 
вршио средњу шумарску школу, ради у шумском 
предузећу у Жабљаку. Из брака ca Иовком Мандић 
има дјецу: Дејана, Ранку (удата за Дарка Вуковића

-------- 3 0 4 ---------



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 6 * 2  AM  Page 287

Бојовићи - Шаранци Родослов

из Шаранаца, живе и раде у Подгорипи. имају дје- 
цу: Жељка, Ану и Драгану), Стојку (удата за Рада 
Павловића из Жабљака, имају дјецу), Данку (удата 
за Драгића Шљиванчанина, имају дјецу) и Сању 
(учи средњу школу).

VIII КОЉЕНО

1. Владе Михаилов, рођен у Колашину, гдје 
je завршио основну школу. Средњушколу и Прав- 
ни факултет завршио у Подгорипи. Ожењен je са 
Иреном Садиковић из Пријепоља и има ћерку 
Хану.

2. Илија Михаилов, рођен 11.08. 1981. године 
у Пљевљима. Основну i i i k o - 

лу je завршио у Колашину,а 
математичку гимназију у 
Подгорици. Дипломирао je 
на Грађевинском факултету 
у Подгорици 2006. године 
на конструктивном смјеру 
са просјечном оцјеном 9,72.
Тема дипломског рада била 
je „Оптимизација димензија 
А.Б потпориих зидова“ . и 
добио je оцјену 10. Добитник je бројних награда: 
награде „Ј1уча“ као ђак генерације, студентске на- 
граде „19 децембар“ од онштине Подгорица , као и 
више награда од стране Грађевинског факултета у 
Подгорици. T o k o m  школовања у средњој тттколи и  

на студијама био je корисник стипендије за за тал-

-------- 305 ---------
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ентоване ученнке и студенте, које je додјељивало 
Миннстарство просвјете и науке. Школске 2006/7 
годнне запослен je као сарадннк у наставн на 
Грађевннском факултету у Подгорнцн, гдје и 
полазннк Магистарских академских студија.

3. Вања Будимиров, рођен у Никшићу, завр- 
тттио je средњу школу у Никшићу, гдје живи и ради. 
Није жењен.

4. Владо Будимиров, рођен у Никшиђу, зав- 
ршио средњу школу, живи и ради у Никшићу, није 
жењен

5. Иваи Велимирив, рођен у Никшићу, ђак, 
живи код роднтеља у Капипом пољу.

6. Тодор Видојев, рођен у Никшићу,ученнк, 
живи код роднтеља у Капипом пољу.

7. Борислав Радисављев, рођен у Мојковцу, 
завршио средњу школу унутрашњих послова. Ради 
и живи у Будви. Из брака са Наташом Јаковљевић 
нз Жупе ннкшићке нма сина Николу.

8. Ратко Петров, рођен у Подгорнцн, завр - 
тттио средњу школу, живи и ради у Подгорнцн, није 
жењен

9. Лука Петров, рођен у Подгорнцн, заврш- 
ио средњу школу, живи у Подгорнцн, није жењен.

10. Радомир Славков, рођен у Подгорнцн, 
завршио средњу школу у Жабљаку, живи и ради у 
Жабљаку. Недавно ожењен са Иваном Стевовић 
нз Жабљака.

11. Лазар Славков, рођен у Градннн, завр- 
тттио средњу школу у Жабљаку, живи и ради у Жаб- 
љаку. Није жењен.

12. Даиило Драгаиов, рођен у Мојковцу, жн-
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ви и ради у Подгорипи. иије жењеи.
13. Момнр Ранков, рођеи у Подгорипи. дије- 

те, живи код родитеља у Подгорипи.
14. Бојан Николии, рођеи у Подгорици, дије- 

те, живи код родитеља у Подгорипи.
15. Раде Новичии, рођеи у Пљевљима, завр- 

тттио факултет, живи и ради у Пљевљима. У браку 
са Зорицом Гогић из Пљеваља има дјецу Стефаиа 
и Невеиу (дијете, живи код родитеља).

16. Милосав Драгутннов, рођеи у Градиии, 
завршио средњу школу у Жабљаку, ради иа Ње- 
говуђи. Ожењеи са Сањом Зековић из Жабљака, 
има дјецу Аиђелу и Николииу.

17. Милорад Драгов, рођеи у Пљевљима, за- 
вршио средњу школу у Пљевљима, живи и ради у 
Пљевљима, иије жењеи.

18. Далибор Милетнн, рођеи у Цељу,студе- 
ит, живи код родитеља у Цељу, иије жењеи.

19. Дарко Милетнн, рођеи у Цељу, студеит, 
живи код родитеља у Цељу, иије жењеи.

20.3оран Миланов, рођеи у Жабљаку, уче- 
иик, живи код родитеља у Жабљаку.

21. Мирослав Миланов, рођеи у Жабљаку, 
учеиик, живи код родитеља у Жабљаку.

22. Радован Крстов, рођеи у Жабљаку, уче- 
живи код родитеља у Жабљаку.

23. Јован Крстов, рођеи у Жабљаку, учеиик, 
живи код родитеља у Жабљаку.

24. Лука Драгослављев, рођеи у Подгорипи. 
дијете, живи код родитеља у Подгорипи.

25. Дејан Бошков, рођеи у Градиии, студира 
Ветерииарски факултет у Београду, иије ожењеи.
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B

потомство
ЂОРЂНЈЕВОГ СННА 

САВЕ-ШУБАРЕ
(ШУБАРИЋИ)

III КОЉЕНО

1. Сава Шубара, рођеи у Богомољи, земљо- 
радиик, умро и сахрањеи у Богомољи. Надимак 
„Шубара“ je добио no капи шубари коју je доиио у 
Шараице када се вратио са иеких преговора са 
Турцима који су се одржавали у Скопљу (Ушћуп). 
Био je ожењеи од Дивииића из Плаиииице. Имао je 
сииове Бошка и Трипка.

IV КОЉЕНО

1. Бошко Савии-Шубарии, рођеи у Богомо- 
љи, земљорадиик. Био je горостасие грађе и изу- 
зетие храбрости. Прича се да су му за двије доко- 
љеиице требала два метра сукиа. У књизи Чедоми- 
ра Баћовића „Помеиик цриогорских и херцего- 
вачких ратиика и првака (1500-1918)“ иа страии 20 
питтте да je Ботттко Савии заједио са Смајом Крива- 
ћевићем и са још десет Шараиаца дао Турцима ју- 
иачки отпор код села Пода, гдје су их Турци опко- 
лили у пећиии и позвали их иа предају обећавши да 
им се иеће иитттта десити. Ha трећи даи Божића 
1852. годиие, Бошко, Смајо и њихова десетииа по- 
шли су да се предају Турцима видјевши да им ие мо- 
гу пружити даљи отпор, a рачуиајући да ће Турци
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испунити обећање. Када су пришли Турцима, ови 
су их напали и тада Ботттко успијева да убије Џиду 
барјактара и у неравноправном боју ca Турцима ги- 
не. To je било оне године када je Осман-паша Бу- 
шатлија кренуо да уништи Цетиње и када je сваки 
Шаранац својом руком, no претходном договору, 
запалио своју кућу и све зграде да их не би могла 
користити турска војска, коју je Мушовић довео у 
Пренћане и захтијевао од Шаранаца да му ce преда- 
ју, да скупе неплаћени харач и ослободе зграде за 
смјештај његове војске.

Ботттко je имао двије кћери. Једна je била 
удата за Вуковића у Пренћанима и имала je потом- 
ство. Друга кћер била je удата за Кршикапу.

Гроб Бошка Бојовића на Кремној главици

2. Трнпко Савнн-Шуоарин, рођен у Богомо- 
љи, земљорадник, умро и сахрањен у Богомољи. 
Из брака ca Анђелијом-Ћелом Грба из Санџака,

-------- 3 1 6 ---------
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имао je дјецу: Новицу, Саву-Пила, Рада, Јовицу- 
Јоша, Мићуиа, Виду (рођеиа у Богомољи, удата за 
Митра Киежевићау Рудаица, имала дјецу: Стеваиа, 
Петра, Михаила, Тодора, Милију, Миливоја-Цака, 
Мирка, Ђурђу, Милосаву и Госпаву), Јоваиу (рође- 
иа у Богомољи, удата за Петра Јауковића из Буко- 
вице, има дјецу: Мира, Ђуришу, Шћепапа и Деса- 
ику) и једиу кћер која je била удата у Остојића у 
Пушаиски до, имала пород.

V КОЉЕНО

1. Новица Трииков, рођеи у Богомољи, зем- 
љорадиик. Био je човјек сиажие грађе и пријеке 
иарави. Када je једиом приликом у Погрежђу под 
Гајем opao њиву, око чијих међа су се спорили са 
рођацима Бојовићима-Чуиовићима са Богомоље, 
паитттао je Стеваи Чуиов са два брата и дошло je до 
свађе са Новицом. Стеваи, који je био изузетио 
крупаи и сиажаи запријети Новици: „Даиас ћеш 
иам све платити!“. Новица je иеколико пута упозо- 
равао говорећи „Не иа меие Стеваие!“ .Када je до- 
шло до туче Новица из бразде узе пушку и смртио 
раии Стеваиа. Стеваи je иа путу ка доктору умро, 
али je оставио амаиет својој жеии да се Новици 
опрости крв јер je, no његовим ријечима, ои крив за 
то што се десило. Послије убиства Стеваиа, Нови- 
ца je био затвореи иа Цетиње.Стеваиов брат Јаико 
гараитовао je пред господаром да се иеће иико све- 
тити и теретити, na je иа Јаикову ријеч и опрост 
Новица пуштеи иа слободу.

Новица се одселио у Прељииу код Чачка,
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ожеиио се од Поповића и има велико потомство. 
Није се враћао у Шараице.

2. Сава-Пиле Трииков, рођеи у Богомољи, 
земљорадиик. У првом браку са Маријом Шљива- 
ичаиии иије имао дјеце. Из другог брака са Аиђом 
Стијеповић има кћери Дариику (рођеиа у Богомо- 
љи, удата за Вукомаиа Шљивапчаиииа из Шљиваи- 
ска, има дјецу: Радоњу, Веселииа, Милушу, Милку, 
Милијаиу, Божаиу и Марушу) и Милосаву (удата у 
Бубања у Васојевиће, имала двије кћери).

Пиле je био позиати хајдук и комита и друго- 
вао je са Владом Змајевићем.

3. Раде Трииков, рођеи у Богомољи, земљо- 
радиик, умро и сахрањеи у Богомољи. Из брака са 
Стаиицом Остојић из Рудииоваче- Језера, има дје- 
цу: Миладииа, Милисава, Јоваиа, Јелеиу (рођеиа у 
Богомољи, домаћица, иије се удавала, умрла и 
сахрањеиа у Богомољи), и Јелу (рођеиа у Богомо- 
љи, домаћица, удата за Влада Миловаиовића из 
Пријепоља, развела се и преселила у Пљевља гдје 
умрла и сахрањеиа, има кћер Слободаику).

4. Јовица-Јошо Трииков, рођеи у Богомољц 
земљорадиик, умро и сахрањеи у Кршу. Из брака 
са Ћаиом Грбовић испод Дурмитора имао je дјецу: 
Филипа, Машаиа, Милиика, Стаику (рођеиа у Бо- 
гомољи, удата за Дика Максимовића из Чавња, има 
четири сииа и једиу кћер), Марту (рођеиа у Бо- 
гомољи, домаћица, удата за Аврама Раичевића из 
Мојковца, има два сииа и двије кћери) и Ста- 
иисаву (рођеиа у Богомољи, домаћица, удата за 
Миловаиа Филиповића из Прошћења, има два си-
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иа и три кћерп). Јошо из другог брака са Ђуком Ја- 
кшпћ има сииа Милаиа.

5. Мићуи Трииков, рођеи у Богомољи, земљ- 
орадиик, погииуо 1912. годиие у Пећи, у Првом ба- 
лкаиском рату. Иехотичио га je убио Миљаи Бо- 
јовић из Змииице док су патрорирали улицама Пе- 
ћи. Из брака са Илииком Иикитовић из Мљетичка, 
имао дјецу: Миловаиа, Радомаиа, Косу (рођеиа у 
Богомољи, домаћица, удата за Мила Струњаша из 
Тимара, имала сииа Миливоја и три кћери), Ја- 
глику (рођеиа у Богомољи, домаћица, удата за 
Трипка Шљиваичаиииа из Шљиваиска, има дјецу: 
Љубомира, Радомира и Ружу), Дуњу (рођеиа Бо- 
гомољи, домаћица, удата за Вуксаиа Бојовића- 
Грловића, има дјецу: Петра, Гојка, Влајка, Мла- 
ђеиа и Мару).

VI КОЉЕНО

1. Милисав Радов, рођеи у Богомољи, зем- 
љорадиик, умро и сахрањеи у Богомољи. Из брака 
са Крстињом Остојић из Палежа има дјецу: Чедо- 
мира, Велимира, Драгомира, Радојицу- Рада, Голу- 
ба, Милку (рођеиа у Богомољи, домаћица, удата за 
Милиика Ђурђевића код Ваљева, има сииа и кћер), 
Зорку рођеиа у Богомољи, домаћица, иеудата, жи- 
ви у Београду) и Митру (рођеиа у Богомољи, до- 
маћица, била удата за Струњаша у Тимар, гдје je 
умрла и сахрањеиа, има једиу кћер).

2. Миладии Радев(+), рођеи у Богомољи, зе- 
мљорадиик, умро у бившој југословеиској војсци, 
иежењеи
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3. Јован Радев(+), рођен у Богомољи, зем- 
љорадник, умро и сахрањен у Богомољи, нежењен.

4. Филни Јовичии- Јошов, рођен у Богомо- 
љи, земљорадник, живио у 
Богомољи. Учесник Првог 
свјетског рата, депортован 
je и провео три година у 
заробљеништву у Мађарс- 
кој (1915-1918). Из брака 
са Василијом Недић из Бу- 
ковице, имао je дјецу: Ми- 
хаила, Видоја, Милицу (ро- 
ђена у Богомољи, домаћи- 
ца, удата за Милинка Кља- 
јевића из Ђурђевића Таре, има дјецу: Вуколу, Ву- 
комира, Мишка, Бошка, Радомира и Иванку), Росу 
(удата за Радомра Остојића у Будечевици, има 
дјецу: Зека, Богољуба, Богдана, Зору, Драгињу, 
Милену и Гару), Станојку (удата за Комнена Jla- 
ловића из Ђурђевића Таре, има сина Сретомира) и 
Станију рођена у Богомољи, домаћица, удата за 
Велимира Војиновића из Пренћана, нема дјеце). 
Филип у другом браку са Станисавом Шљива- 
нчанин није имао дјеце.

5. Машан Јовичнн-Јошов, рођен у Богомо- 
љи, земљорадник, погинуо 1943. године и сахрањен 
у Богомољи. Из брака са Миленом Вемић из Ус- 
кока има дјецу: Јовицу, Мираша, Милку (рођена у 
Богомољи, домаћица, удата за Ивана Чуровића из 
Тушине, живе у Врбасу,нема дјеце), Радојку (рође- 
на у Богомољи, домаћица, удата за Драга Јегдића, 
живе на Његовуђи, има дјецу: Мирољуба, Луку,
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Мирјану и Анђу), Радушу ( рођена у Богомољи, до- 
маћица, удата за Драга Кандића из Слатине, има 
дјецу: Сретена, Будимира, Мија, Зорицу, Мику, Га- 
ру и Раду) и Новку (рођена у Богомољи, домаћица, 
удата за Бећа Крсмановића из Слатине, има дјецу: 
Здравка, Славка и Војислава)

6. Милиико Јовичии- Јошов. рођен у Бого- 
мољи, отселио за Америку, био je ожењен и имао 
три сина, других података нема. Умро у Америци.

7. Милаи Јовичин-Јошов, рођен у Богомо- 
љи, земљорадник, умро и сахрањен у Богомољи. 
Из првог брака ca Обренијом Делић из Брајковаче 
и из другог брака ca Вукосавом Делић из Комарни- 
це, није имао дјеце.

8. Милован Мићунов, рођен у Богомољи
1913. године, земљорадник.
Од 1943. године до заврше- 
тка рата био je борац Четвр- 
тог батаљона, Седме црно- 
горске омладинске бригаде 
„Будо Томовић“ у којој ce 
истакао изузетном храбро- 
тттћу. Kao борац ове брига- 
де два пута je рањаван. Пос-. 
лије рата живио je као пен- 
зионер у Богомољи. Умро je 
1956. године и сахрањен je Кршу. Из брака ca Ње- 
госавом Делић из Брајковаче има дјецу: Радосава, 
Мирчету, Бошка и Радомана.

9. Радоман Мићунов(+), рођен у Богомољи, 
умро млад, није жењен и нема потомства
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VII КОЉЕНО

1. Чедомир Милисављев, рођен у Богомољн 
1943. годнне, техннчар, живи у Београду. Из брака 
са Миленом Ћнровнћ нз Пљеваља има дјецу: 
Влада, Верицу (завршила средњу школу, удата за 
Вељка Гуцића нз Бијелог Поља, нмају ћерку Ању 
и сина Сретена, живе и раде у Београду) и Виолету 
(економиста, живи и ради у Београду, није удата).

2. Велимир Милисављев, рођен 1947. годнне 
у Богомољи, земљорадннк, живи у Богомољи. Из 
брака са Росандом Бошковић нз Барича, нма дјецу: 
Драгана, Неђељка, Весну (рођена у Богомољи, у- 
дата за Милоша Јовановића нз Шаторње код 
Тополе, нмају сина Милоша и кћер Кристнну) и 
Наталију (рођена у Богомољи, домаћица, удата за 
Банета Жнваповнћа нз Шаторње код Тополе, нма 
кћери Јелену и Јовану).

3. Драгомир Милосављев, рођен 1949. годн- 
не у Богомољи, радннк, живи у Београду. Из брака 
са Невенком Војиновић нз Пренћана нма сина Ми- 
лисава.

4. Радојица -Раде Милосављев, рођен 1951. 
годнне у Богомољи, радннк, живи у Београду. Из 
брака са Горданом Стојановић нма дјецу Милана 
и Николу.

5. Голуб Милосављев(+), рођен у Богомољи, 
умро као дијете.

6. Михаило Филииов, рођен у Богомољи, 
радннк, умро и сахрањен на Његовуђи. Из брака са 
Аиицом Џаковић нз Погрижђа нма дјецу: Богдана, 
Бошка, Божану (удата за Радоја Пејовића код
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Пљеваља, има дјецу Бранка 
и Соњу), Гроздану (удата за 
Зорана Поповића из Зете, 
има дјецу: Божа, Веру и Ми- 
лену), Станку-Ћану (удата 
за Рајка Бољевића из Под- 
горице, има дјецу: Сашу, Бо- 
јану, Славицу и Наду ) и Jle- 
нку (удата за Мића Јовиће- 
вића има дјецу: Николу, Ану 
и Марину).

7. Видоје Филипов, рођен 1932. године у 
Богомољи, радник, живио на 
Његовуђи. Умро 2007. годи- 
не Из брака са Ђуком Шљи- 
ванчанин из Шљиванска, има 
дјецу Радомира, Веселина,
Раду (удата за Небојшу Ми- 
лановића, има дјецу Марија- 
ну и Татјану), Зору (удата за 
Мирослава Милетића, има 
сина Рада), Даницу (удата за 
Жељка Перовића, има дјецу: Видосаву, Милену, 
Јасмину и Милована) и Станку (удата за Обрада 
Гачевића, има синове Александра и Саву).

8. Јовица- Јоле Машанов, рођен у Богомо- 
љи, земљорадник, умро и сахрањен у Понору. Из 
брака са Даницом Жижић из Ускока, има дјецу: 
Трипка, Зорана, Милодарку (рођена у Понору, до- 
маћица, удата за Милорада Стриковића, имају си- 
на Жељка и кћери Соњу, Бранку, Снежану и Рад- 
милу, живе у Никшићу), Винку (рођена у Понору,
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домаћица, удата за Мрда Булића, живе у Жабљаку, 
имају дјецу: Павла, Мику и Мају) и Ковиљку (рође- 
на у Понору, радница, удата за Миша Драгаша, 
имају синове Веселина и Дејана, живе у Пљевљи- 
ма).

9. Мнраш Машанов, рођен у Богомољи-По- 
нор, радник, живи на Његовуђи. Из брака ca Саве- 
том Недић из Ускока, има дјецу: Машана, Милету, 
Мирчету, Добринку (удата за Владимира Ристића 
из Лознице, има дјецу Мића и Милку), Босиљку 
(удата та за Рада Шљиванчанина у Пљевљима,има 
кћери Раду и Данку), Дару (удата за Ненада Бал- 
тића из Поља,има сина Дутттка и кћер Мирјану) и 
Далиборку (удата за Милана Зиндовића, има сина 
Ђорђија и кћер Луцију).

10. Радосав- Драго Милованов, рођен 1943. 
године у Богомољи, земљорадник, умро и сахра- 
њен у Кршу 1993. године. Из брака ca Веселинком 
Дамјановић из Косанице, има дјецу: Слободана, 
Милована и Мирослава

11. Мирчета Милованов(+), рођен у Бого- 
мољи, умро као дијете.

12.Бошко Мнлованов 
рођен 1951. године у Бого- 
мољи. Завршио Економски 
факултет у Београду, живи 
и ради у Новом Саду. Радио 
je као асистент на Вишој 
економској школи у Новом 
Саду на предмету економи- 
ка предузећа. Касније пре- 
лази за финансијског дирек-
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тора Панонскнх електрана у Новом Саду. Сада 
радн на мјесту днректора Агенције за енергетнку 
града Новог Сада. Из брака са Горданом Николић 
нз Новог Сада нма кћер Милицу (студент четврте 
годнне Филолошког факултета у Новом Саду).

13. Радомаи Миловаиов, рођен у Богомољн 
1958. годнне, радннк, живи у Подгорипи. Из брака 
са Драгицом Јокић нз Подгорнце нма дјецу: Ми- 
лоша, Миодрага и Јелену (удата за Миладнна Аи- 
ђелића нз Мијаковића, нма кћер Милицу, жнве у 
Подгорнци).

VIII КОЉЕНО

1. Владо Чедомиров, рођен и живи у Београ- 
ду, техннчар. Из брака са Љиљаном Костур нз Бео- 
града нма снна Луку и кћер Милицу (живи код 
роднтеља).

2. Неђељко Велимиров, рођен у Богомољн, 
техннчар, живи и радн у Бару, није жењен.

3. Драгаи Велимиров, рођен у Богомољн, 
техннчар, живи у Понору, није жењен.

4. Милисав Драгомиров, рођен и живи у Бе- 
ограду, техннчар.Ожењен je са Сандром Николић 
нз Београда, немају дјеце.

5. Милаи Радојичии-Радев, рођен и живи у 
Београду. Студент електротехннке, није жењен

6. Никола Радојичии-Радев, рођен и живи у 
Београду. Студент електротехннке, није жењен.

7. Богдаи Михаилов, рођен 7.8.1964.годнне у 
Змииици. Основну школу завршио у Његовуђи, 
средњу економску школу и Екоиомски факултет
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у Подгорици. Радио у Ди- 
рекцији пошта Црне Горе.
Од 1992. до 1995. године на- 
челиик финансијске полиии- 
је у Будви. Од 1995 до 1999. 
финансијски директор ХТП 
„Милочер“. Виши савјетник 
у Министарству за ЕИ и сада 
je на мјесту вишег савјетника 
министра за економски ра- 
звој. Живи и ради у Подго- 
рици. Из брака са Наташом Вукашиновић из По- 
дгорице има сина Матију.

8. Бошко Михаилов, рођен у Његовуђи, 
конобар, живи и ради у Њемачкој. Из брака са Са- 
шком из Њемачке има сина Николу.

9. Радомир Видојев, рођен у Богомољи, 
завршио средњу ветеринарску школу, ради као 
ветеринарски техничар у Жабљаку. Из брака са 
Миром Пурић има дјецу: Драгана, Филипа, Драга- 
ну (ученица).

10. Беселии Видојев, 
рођен у Богомољи, радник, 
живи и ради на Његовуђи.
T okom рата у Хрватској 
1991-1992. године био зато- 
ченик no злу чувеног затво- 
ра „Ј1ора“ у којем je пре- 
живио надчовјечанске муке 
и тортуре. О страдањима 
групе од 16 заточених војни- 
ка ЈНА у овом злогласном
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логору и о храбром држању Веселииа Бојовића 
ппсаио je више пута у штампи. Из брака са Тањом 
Раоиић из Врела има дјецу: Јоваиа и Тијаиу.

Н.Трнико Јовнчнн-Јолов,рођеи у Поиору, 
радиик, живи иа Његовуђи. Из брака са Милицом 
Остојић из Пометеиика има дјецу: Гораиа и Гори- 
цу (екоиомски техиичар, удата за Мишка Вујаио- 
вића, живи у Пљевљима).

12. Зоран Јовнчнн-Јолов, рођеи у Поиору, 
радиик, живи у Никшићу. Из брака са Стојом Мр- 
дак из Бијелог Поља иије имао дјеце. Из другог 
брака са Славицом Секулић из Бијелог Поља, има 
дјецу: Јовицу, Милеиу (учеиица) и Биљаиу учеии- 
ца).

13. Машан-Мале Мирашов, рођеи Поиору, 
радиик, живи иа Његовуђи. Из брака са Олгом Пе- 
ровић из Тушиие има дјецу: Неиада и Невеику(уда- 
та за Балтића, има сииа Матију и кћер Јоваиу).

14. Милета-Миланко Мирашов, рођеи у Ње- 
говуђи, радиик, живи и ради у Мојковцу. Из брака 
са Радом Балтић има дјецу: Срђаиа и Сиежаиу (у- 
чеиица, живи код родитеља).

15. Мирчета Мирашов, рођеи у Његовуђи, 
радиик, живи и ради у Његовуђи. Из брака са Ве- 
ром Медојевић има дјецу: Милаиа, Милоша, Ми- 
раша и Милаику (учеиица, живи са родитељима).

16. Слободан Радосављев-Драгов, рођеи у 
Богомољи 1969. годиие, заставиик, ради у Војсци у 
Бару. Из брака са Оливером Шетка има сииа Лу- 
Ку.

1т. Милован Радосављев- Драгов, рођеи у 
Богомољи 1971. годиие, техиичар, живи и ради у
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Београду. Из брака ca Дадом Ћулум из Гламоча 
има дјецу: Светлаиу (учеиица), Јоваиу ( учеиица) и 
Иваиу (беба).

18. Мирослав Радосављев-Драгов, рођеи у 
Богомољи 1973. годиие , завршио средњу тргова- 
чку школу, живи у Поиору, иије жењеи

19. Миодраг Радоманов, учеиик, живи ca ро- 
дитељима у Подгорипи

20. Милош Радоманов, учеиик, живи ca ро- 
дитељима у Подгорипи

IX КОЉЕНО

1. Лука Бладов, рођеи у Београду, дијете, 
живи у Београду ca родитељима.

2. Матнја Богданов, рођеи у Подгорипи. 
учеиик, живи ca родитељима у Подгорипи.

3. Никола Бошков, рођеи и живи у Њема- 
чкој, учеиик.

4. Драган Радомнров, рођеи у Његовуђи, 
учеиик, живи ca родитељима у Његовуђи.

5. Филни Радомнров, рођеи у Његовуђи, 
учеиик, живи ca родитељима у Његовуђи.

6. Јован Беселннов, рођеи у Његовуђи, 
дијете, живи ca родитељима у Његовуђи.

7. Горан Трииков, рођеи у Поиору, мили- 
циоиер,живи и ради у Никшићу. Из брака ca Сие- 
жаиом Томић из Никшића има сииове Вука и Jla- 
зара.

8. Јовица Зоранов, рођеи у Никшићу, уче- 
иик, живи ca родитељима у Никшићу.

9. Ненад Машанов- Малов, рођеи у Његову-



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 6 4 2 AM  Page 305

Бојовићи - Шаранци Родослов

ђи, ожењен са Сањом Обрадовић, има сина Огње-

10. Срђан Милетнн, рођен у Мојковцу, уче- 
ник, живи са родитељима у Мојковцу.

11. Милан Мирчетнн, рођен у Његовуђи, 
ученик, живи са родитељима у Његовуђи.

12. Милош Мирчетнн, рођен у Његовуђи, 
ученик, живи са родитељима у Његовуђи.

13. Мираш Мирчетнн, рођен у Његовуђи, 
ученик, живи код родитеља у Његовуђи.

14. Лука Слободанов, рођен у Бару, дијете, 
живи са родитељима у Бару.

Kv.ui Бојовића -Шуабарића на Богомољи- ирва камена кућа 
у Шаранцима (средина 19. вијека)
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Кућа Милисава Bojoenha у Богомољи
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г. 
потомство

ВОЈОВОГ СИНА ДРАГИЋА
II КОЉЕНО

1. Бојов сии Драгић нмао je два снна
а. Грујицу-Грла и
б. Драгића-Јука

Према наводнма Милуна Бојовића, који je 
днректнн потомак овог огранка братства Бојовић, 
Бојовом снну Драгићу није био наднмак „Грле“, 
већ je тај наднмак нмао Драгићев сии Грујица. 
Другн Драгићев сии иоси очево нме и највјероват- 
није да je рођен послије његове смртн.

a.
иотомство

ДРАГИЋЕВОГ СИИА ГРУЈИЦЕ-ГРЛА
(ГРЛОВИЋИ)

III КОЉЕНО

1. Грујица-Грле, рођен у Шаранцнма, земљо- 
радннк, умро je и сахрањен у Шаранцнма. Грујица- 
Грле je нмао сннове: Николу и Симеуна-Деша.

IV КОЉЕНО

1. Никола Грујичии-Грлов, рођен у Шаран- 
цнма, умро и сахрањен у Шаранцнма. Из брака са

■335
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Милицом Роћен нз Расова нмао je дјецу: Добрицу- 
Дојча, Драга, Мирка, Савића, Цвијету (рођена у 
Шаранцима, домаћица, удата за Анта Фуштића у 
Поља колашинска), Јовану (рођена у Шаранцнма, 
домаћица, удата за Милосава Остојића, нмала 
дјецу Јована, Војина и Дапила), Стоју (рођена у 
Шаранцима, домаћица, удата за Косту Џаковића, 
официра бивше црпогорске војске. Имала сина Ву- 
комана, професора), Загу (рођена у Шаранцнма, 
домаћица, удата за Мила Поповића, нма дјецу Ра- 
домана и Стану).

2. Симеун-Деша Грујичнн-Грлов, рођен je у 
Шаранацима, земљорадннк, умро и сахрањен у 
Шаранцима, није ce женио и нема потомства. Када 
су му довели дјевојку којом je требало да ce оженн, 
није пристао, na ce том дјевојком ожеиио његов 
млађи брат Никола.

V КОЉЕНО

1. Добрица-Дојчо Николии, рођен у Шаран- 
цнма, земљорадннк, умро и сахрањен у Варннама. 
Из брака Митром Струњаш, домаћицом нз Сиро- 
вца код Боана нма дјецу: Михаила, Грујицу, Мила- 
на и кћери Росу (рођена у Шаранцнма, домаћица, 
удата за Радисава Зековића нз Варнна), Неду (ро- 
ђена у Шаранцнма, домаћица, удата за Илију Рао- 
нића нз Косанице).

2. Драго Николии, рођен у Шаранцнма, зем- 
љорадннк, умро и сахрањен у Шаранцнма. Из пр- 
вог брака ca Гаром Дедеић нз Зауглнна, нмао дјецу: 
Милића, Савића, Вучића, Тијану (рођена у Шаран-
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цима, домаћица, удата за Василија Шљивапчаиииа 
из Шљиваиска. Имала сииа Влада), Виду (рођеиа у 
Шараицима, домаћица, удата за Душаиа Шљиваи- 
чаиииа из Левер Tape. Имала je дјецу: Милаиа, 
Драгишу, Миладииа и Милијаиу), Апицу (рођеиа у 
Шараицима, домаћица, удата за Ваја Караџића из 
Петњице. Имала je десетеро дјеце, сииове (Мира, 
Baca, Вељка, Рајка и Милоша) и кћери (Милицу, 
Милеву, Љубицу, Милеиу и Милеику). Из другог 
брака са Видом Перовић има дјецу: Радомаиа, 
Радула, Мику (рођеиа у Шараицима, домаћица, у- 
дата за Јагоша Зековића, иема податакао дјеци) и 
Вукосаву (рођеиа у Шараицима, домаћица, удата за 
Момчила Поповића из Крша, имала дјецу: Милаиа, 
Милорада, Илију, Виику и Ковиљку).

3. Мирко Николии, рођеи у Шараицима, зем- 
љорадиик, умро и сахрањеи у Шараицима.Из првог 
брака са Зорком Кпежевић имаоје дјецу: Бошка, 
Марка, Нешка, Радосава и Јакшу. Други се пут о- 
жеиио са Видом Дрекаловић из Колашииа, али са 
њом иије имао дјеце. Из трећег брака са Илииком 
Лековић има je дјецу: Николу-Никицу, Аидрију, 
Милијаиу (рођеиа у Шараицима, домаћица, удата 
за Мијата Остојића, имала дјецу Момира, Божида- 
ра,Новицу, Петра и Босиљку), и Петрушу- Косу 
(рођеиа у Шараицима, домаћица, удата за Гојка 
Поповића из Крша, имала дјецу Милку, Милаику, 
Душаику, Драгицу, Бреиу и Стаиимирку).

4. Савић Николии(+), рођеи Шараицима, зе- 
љорадиик, умро када je купао јагњад у води зваиој 
Црвеиа Локва. Сахрањеи у Шараицима, иема по- 
томства.
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VI КОЉЕНО

1. Михаило Добричии-Дојчов je рођен у Бо- 
гомољи. Рано je отитттао у Амернку гдје je на раду 
провео виттте годнна. Kao познатн хуманнста дао je 
скоро сву зараду за помоћ сиротнњн. Послије Пр- 
вог свјетског рата, биран je трн пута узастопно за 
предасједннка Шаранске општипе. Почетком Дру- 
гог свјетског рата, одбио je да прнмн дужпост пред- 
сједннка коју су му нуднлн нталијански окупатори. 
Због тога су га Италијанн ухапсили, одвели у 
Никшић и стријељали као таоца у новембру 1941. 
годнне. Ha споменнку родољубима стријељаннм 
под Требјесом , у Никшићу, налазн ce и Михаилово 
нме. Послије рата, пренешен je и сахрањен у Кр- 
шу.

Михаило je био чувенн говорннк и веома 
познат no том свом таленту. У првом браку ca 
Јованком Лубурић, учнтељицом, није нмао дјеце, 
na су ce развели. Из брака ca Круном Џаковић нз 
Шаранаца, која je била удата у Кпежевића и остала 
удовица, нмао je дјецу: Божидара , Божану (рођена 
на Његовуђи. Kao ученнца ступила je у HOP. Сада 
je официр ЈНА у пензији, удата за Милорада 
Јакића, официра ЈНА.Живе у Београду, нмају трн 
сина, сви су завршила факултете) и кћер Јелу 
(рођена у Његовуђи, домаћица, није ce удавала, 
живи у Његовуђи. Круна je у првом браку нмала 
сина Велнмнра, који je погннуо у НОР-у. Био je 
нначе високи партијски функционер.

2.Грујица Добричии-Дојчов, рођен у Шаран-

338'
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цима, земљорадник, послије Првог свјетског рата 
преселио у село Варине, код Пљеваља.Умро je и 
сахрањен у Варинама. Из брака са Стеванијом Па- 
вловић из Левер Таре, имао je дјецу: Миљана, Три- 
пка, Милорада, Симеуна, Милијану (рођена у Ва- 
ринама, умрла малољетна и сахрањена у Вари- 
нама) и Милицу (рођена у Варинама, домаћица, по- 
слије Другог свјетског рата преселила се у Сивац. 
Није се удавала, живи као пензионер у Сивцу).

3. Милаи Добричии-Дојчов(+), рођен у Ша- 
ранцима, земљорадник, умро и сахрањен у Шаран- 
цима када му je било петнаест година. Нема потом- 
ства.

4. Милић Драгов, рођен у Шаранцима, зем- 
љорадник, био je извјесно вријеме у Америци. 
Погинуо je на кумовској свадби од непажљиво ис- 
паљеног метка. Прича се да je био изузетне љепоте 
и стаса na се препричава како су се његовој љепоти 
дивили у Америци док je тамо радио. Сахрањен у 
Шаранцима. Из брака са Мартом Васовић из 
Колашина, имао je дјецу: Вукајла, Вуксана и Ву- 
комана. Не зна се да ли je имао женске дјеце.

5. Савнћ Драгов,рођен у Шаранцима, земљо- 
радник, умро и сахрањен у 
Шаранцима. Из брака са Ру- 
жицом Остојић из Ђурђе- 
вића Таре je имао дјецу: Ми- 
лорада, Светозара, Вељка,
Сава, Јелу (рођена у Шара- 
нцима, домаћица, удата за 
Митра Посуку, живе у Пље- 
вљима. Имају дјецу Дутттка и

-------- 339 —
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Дуњу).
6. Вучић Драгов(+), рођен у Шаранцнма, по- 

гннуо од грома као дијете.Сахрањен у Шаранцнма.
7. Радоман Драгов, рођен у Шаранцнма, зем- 

љорадннк, умро и сахрањен у Никшићу. Из брака 
са Милевом Варајић нз Никшића, нмао je дјецу: 
Радоја, Даринку (рођена у Никшићу, није се удава- 
ла, жнвјела са роднтељнма у Никшићу) и Даницу 
(рођена у Шаранцнма, преселнла у Никшић код 
родитеља, удала се за Јоза Шерића. Има снна Дра- 
гана, жнве у Никшићу).

8. Радуле Драгов, рођен у Шаранцнма, зем- 
љорадни, умро и сахрањен у Шаранцнма Из брака 
са Бојаном Симићевић, домаћицом из Алуге, нмао 
je дјецу: Новака-Зека, Новицу-Мила, Драгослава, 
Радисава-Мана, Кату (рођена у Богомољн, у дваде- 
сетој годннн жнвота пала са стијене и погннула. 
Сахрањена у Шаранцнма), Јованку (рођена у Бого- 
мољн, домаћица. Објеснла се због нанијете увреде, 
сахрањена je у Шаранцнма), Богданку-Богињу 
(рођена у Богомољн, радннца, није се удавала, 
живи у Марибору), Ковнљку (рођена у Богомољн, 
завршила средњу економску школу, удата за 
Бошка Крајиновића нз Бачког Градашца, радн у 
Новом Саду, нма дјецу Слободана и Драгану), и 
Душанку (рођена у Његовуђи, завршнла средњу 
економску школу, удата за Кречуљ Жнвојина нз 
Борче. Жнве у Београду и немају дјеце).

9.Вошко Мирков(+), рођен у Шаранцнма, зе 
мљорадннк, умро као комнта од „шпањолнце“ 
1918. годнне. Сахрањен на Илииом брду код Пље- 
ваља. Није жењен и нема потомства
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10. Нешко Мирков(+), рођен у Шаранцима, 
земљорадник, погинуо 1914. на планини Викри код 
Вишеграда као борац Језеро-шаранског батљона. 
Није жењен и нема потомства.

11. Радосав Мирков, рођен у Шаранцима, зе- 
мљорадник, послије Првог 
свјетског рата преселио ce у 
село Виљак код Пљеваља.
Умро je и сахрањен у Виља- 
ку. Радио je на парној пи- 
лани „ Б р а ћ а  Бојовић“ у 
Потпећу, од њене изградње 
до почетка Другог свјетс- 
ког рата. Из брака ca Миле- 
вом Попадић из Доброг 
Нуга, имао дјецу: Бошка,
Бранка, Паву (рођена у Виљаку, повријеђена као 
дијете у игри бомбом и изгубила вид. Завршила je 
Филозофскски факултет у Београду, удата за 
Ђорђија Јелачу. Радила као професор у Београду. 
Има дјецу Горана и Биљану), Виду (рођена у Ви- 
љаку, за вријеме рата повријеђена бомбом, завр- 
шила средњу школу. Удата за Јована Васиљевића, 
има дјецу Веру и Тању, живе у Београду) и Ружу 
(рођена у Виљаку, завршила сре дњу школу, удата 
за Јанеза Чамерника, из Словеније. Има дјецу Бо- 
риса и Иду, која je завршила музичку академију- 
клавир, удата за Предрага Ивановића и живи на 
Флориди).

12.Јакша Мирков(+), рођен je у Шаранцима, 
земљорадник. Погинуо као дијете од дрвета (бора) 
које je сјекао његов кум. Сахрањен у Шаранцима.

-------- 3 4 1 ---------
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13. Марко Мирков, рођен у Шаранцима, зем- 
љорадник. Умро и сахрањен у Шаранцим (Кршу). 
Убио га je коњ у вршидби. Из брака са Саветом 
Криваћевић имао je сина Радомана.

14. Никола-Никица Мирков, рођен у Шаран- 
цима, земљорадник. Године 1972. преселио се у 
село Слатину код Светозарева. Из брака са Миле- 
вом Криваћевић, домаћицом из Шаранаца, имао je 
дјецу: Милицу (рођена у Шаранцима, домаћица, 
удата за Тома Антонијевића у селу Слатина. Има 
дјецу Горана и Горицу), Станицу (рођена у Шара- 
нцима, домаћица, удата за Радована Словића из 
Слатине код Крагујевца, има сина Зорана, умрла 
врло млада), Мијољку (рођена у Шаранцима, 
домаћица, удата за Радована Бојовића, живе у Вр- 
басу у Бачкој, има дјецу Бранка, Бранку и Ану).

15. Аидрија Мирков, рођен у Шаранцима, зе- 
мљорадник, живио у Шара- 
нцима. Из брака са Јован- 
ком Зековић, домаћицом из 
Шаранаца, има дјецу: Ми - 
лутина, Драгутина- Пера,
Драгоја, Мирка, Живка, Је- 
ленку- Мару (рођена у Бо- 
гомољи, домаћица, удата за 
Јагоша Шљиванчанина из 
Шљиванска, има дјецу: Ра- 
дисава, Бранислава, Тодора и Бранку), Јелисавку 
(рођена у Богомољи, домаћица, удата за Веселина 
Перовића из Драговољића код Никшића. Има 
дјецу: Војислава, Бранислава, Будислава, Милора- 
да и Бранку), Славку (рођена у Богомољи, дома-,
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ћица, удата за Влада Зокића из Бечеја. Живе у 
Бечеју, имају дјецу: Јелену и Горана), Ковиљку 
(рођена Богомољи, завршила средњу школу, живе 
у Бечеју) и Винку (рођена у Богомољи, завшила 
средњу школу, није удата. Живи у Новом Саду).

VII КОЉЕНО

1. Божндар Михаилов(+), рођен je 1926. го- 
дине у Кршу. Други свјетс- 
ки рат га затиче као ђака 
пљеваљске гимназије. По- 
шао je у рат 13. ула 1941. 
године. Рањаван je три пу- 
та до 1944. године. У току 
бројних борби истакао се 
као храбри ратник путттко- 
митраљеац, na су се о њего- 
вој храбрости и јунаштву, 
посебно када je требало по- 
моћи својим саборцима, 
испредале легенде. Погинуо je као прослављени 
борац, бомбаш и пушкомитраљезац 4. црногорске 
пролетерске бригаде, бранећи одступницу своме 
батаљону на положају између Трстеника и Круше- 
вца. Посмртне остатке храброг ратника пренијела 
je мајка Круна и направила му гробницу у Њего- 
вуђи. Није се женио и нема потомства.

2. Миљаи Грујичии je рођен у Варинама.Као 
дјечак, кренуо je у НОВ,официр je ЈНА, живи у 
Београду. Из брака са Јеленом Пејовић из Никши- 
ћа има дјецу:Радојицу и Миру (рођена Сивцу, служ-
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беннца, живи у Београду).
3. Триико Грујичнн(+) je рођен у Варннама, 

у НОВ je ступно као дјечак. Погннуо на Сутјесцн, 
није жењен, нема потомства.

4. Милорад Грујичнн, рођен у Варннама, за- 
вршио средњу школу, живи у Сивцу. Из брака ca 
Јованком Голубовнћ, домаћицом нз Сивца, нма 
дјецу: Милоја, Славнцу (рођена у Сивцу, завршнла 
средњу школу, удата за Чеда Вујачића нз Врбаса 
ca којим нма снна Николу. Послије развода удала 
ce за Шандора Жуљевића ca којим нма сннове Жа- 
рка и Шандора),

5. Симеун Грујичнн, рођен у Варннама. Пос- 
лије Другог свјестког рата ca мајком и браћом пре- 
селно ce у Сивац, завршно Виттту пољопрнвредну 
школу, живи и радн у Сивцу. Из брака ca Јеленом 
Аман нз Сремскнх Карловаца нма дјецу: Наду 
(рођена 1957. годнне у Сивцу, удата за Саву Попо- 
ва, нма дјецу Душана и Јелену), Весну (рођена 1958. 
годнне у Сивцу, удата за Витомнра Цвјетнћа, нма 
снна Владнмнра), Веру (рођена у Сивцу 1960. годн- 
не, удата за Раднслава Бикнцког, нма дјецуЉиља- 
ну и Дејана), Гордану (рођена у Сивцу 1963. годн- 
не, удата за Миланка Јоксовића, нма дјецу Мињану 
и Немању), Маријану (рођена у Сивцу 1974. годн- 
не, удата за Јовнцу Радовића, нма сннове Перншу и 
Миљана), Трнпка и Горана.

6. Вукајло Милићев, рођен у Шаранцнма, зе- 
мљорадннк, погннуо 1946. годнне на пнланн Ње- 
говуђи. Из брака ca Јованком Остојић нз Ђурђе- 
вића Таре нма дјецу: Рајка, Радована, Јована, Рад- 
мнлу (рођена у Шаранцнма, домаћица, удата за Ми-
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ливоја Остојића из Варина, има дјецу Момира, 
Вукомира, Вукомана, Милушу, Милку и Миланку), 
Радојку (рођена у Богомољи, није удавана, умрла 
1989. године), Јелу (рођена у Богомољи, домаћица, 
удата за Момира Лековића из Ђурђевића Tape, 
живјела у Кули и има троје дјеце : Милана, Славка 
и Весну) и Јаглику (рођена у Богомољи, домаћи- 
ца, удата за Јагоша Кљајевића из Ђурђевића Tape, 
има дјецу Мирослава, Славка, Ђола и Раду).

7. Вуксан Милићев, рођен у Богомољи, зем- 
љорадник. Из првог брака 
са Дуњом Бојовић, дома- 
ћицом из Шаранаца, има 
дјецу: Петра, Гојка, Влај- 
ка, Млађена, Мару (рође- 
на у Богомољи, домаћица, 
удата за Милана Ташови- 
ћа из Нинковића. Има дје- 
цу Вељка, Љубомира и Го- 
рдану). Из другог брака са 
Милком Лаловић из Ђур- 
ђевића Tape, има дјцу: Милића, Вукића, Светлану 
(рођена у Богомољи, завршила угоститељску 
школу, удата за Марковића из Врба, има дјецу: 
Александра и Дејана, живи у Пљевљима).

8. Вукоман Милићев(+), рођен у Богомољи, 
земљорадник, није се женио. Убили су га Њемци 
1944. године, нема потомства.

9. Милорад Савићев, рођен у Богомољи, зе- 
мљорадник, ради као путар, живи у Будечевици.Из 
брака са Косом Петковић из Нинковића има дјецу: 
Милана, Вукоту, Вукицу (рођена Будечевици, уда-

-------- 345 ---------



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 ! AM  Page 318

Бојовићи - Шаранци Родослов

та за Јоваиа Лацмаиовића, има дјецу)и Милеиу(ро- 
ђеиа у Будечевици, удата за Радивоја Ђуричића из 
Ваљева, има дјецу).

10. Светозар Савићев,рођеи у Богомољи, зе- 
мљорадиик, живи у Шараицима. Из брака са Мили- 
цом Лаловић из Ђурђевића Таре има дјецу: Радо- 
њу, Драга, Радојку (рођеиа у Богомољи, удата за 
Рајка Пурића из Подгорице, има дјецу Милију, 
Мирјаиу, Марииу и Марка) и Драгаиу (рођеиа у 
Богомољи, иије удата).

11. Вељко Савићев, рођеи у Богомољи, мор- 
иарички официр, живи у Земуиу. Ожењеи je Дра- 
гицом Симићевић из Алуге, имају дјецу Љубиику и 
Љубишу.

12. Саво Савићев, рођеи у Богомољи, возач, 
живио у Београду. Из брака са Василијом Вуковић 
из Пиве, има дјецу:Иебојшу и Миодрага.Из другог 
брака са Зорицом Шабота из Баиије има кћер Иаду 
(учеиица). Саво je умро и сахрањеи у Београду

13. Радоје Радомаиов, рођеи у Богомољи, зе- 
љорадиик, живи у Шараицима. Из нрвог брака са 
Милијаиом Шљиванчаиии имао сииа Драгољуба. 
Из другог брака са Милком Ђикаиовић, домаћи- 
цом из Иикшића, има дјецу: Алексаидра, Миодра- 
га- Мила, Зорку (удата за Павла Тодоровића, има 
дјецу), Десу (удата за Драгаиа Рашовића и Подго- 
рице, живе у Суботици, има дјецу), и Милодарку 
(удата за Дукицу Ћирковић из Велике Плаие, има 
ДЈеДУ)-

14.Новак-Зеко Радулов, рођеи у Богомољи, 
металостругар, ожењеи Катом Церовић из Туттти- 
ие. Живи у Иикшићу, има дјецу: Јоваику (рођеиа у
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Никшићу, завршила вншу медицинску школу, уда- 
та за Тихомира Пантића, живе у Никшићу, нма си- 
на Даннла и ћерку Исидору), Славка, Зорана и 
Александру (рођена у Никшићу, дииломнранн иро- 
фесор фнлзофије).

15. Новица-Миле Радулов, рођен у Богомо- 
љи, саобраћајнн техннчар на жељезннци. Пензно- 
ннсан, живи у Марибору. Из брака ca Радмнлом 
Богуновић, домаћицом нз Паноније, нма дјецу: Го- 
рдану (рођена у Новом Саду, дииломнрала на ира- 
виом факултету и дииломнранн економнста. Била 
je ирва иратиља мис Југославије 1986. годнне на 
Бледу и суиермнс Словеније 1988. годнне. Удата за 
Јеленка Дамнра, дииломнраног економнсту нз Ма- 
рибора, нмају ћерке Клаудију, Глорију и Адријану) 
и Слађану (рођена у Марибору, дииломнранн еко- 
номнста). Жнве у Марибору.

16. Драгослав Радулов, рођен у Богомољи. 
Заиовједннк брода речне иловндбе. Живи у Новом 
Саду. Из брака ca Станнцом-Вннком Крнваћевић 
нма дјецу: Срђана, Горана и Биљану (рођена у Но- 
вом Саду, аисолвент на електротехннчком факул- 
тету)

17. Радисав-Мане Радулов, рођен у Богомо - 
љи, саобраћајнн техннчар, возовођа на жељезннци. 
Живи и радн у Марибору. Из брака ca Драгицом 
Стојаковић нз Б.Круие нма дјецу: Бојана и Бојану 
(рођена у Марибору, завршила економскн факул- 
тет).

18. Бошко Радосављев, рођен у Виљаку код 
Пљеваља, завршио средњу стручну школу, живи у 
Београду. Из брака ca Иванком Живковић, раднн-
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цом из Београда, има дјецу: Владимира и Бранку 
(рођена у Београду, завршила Медицински факул- 
тет и специјализацију из гинекологије у Београду. 
Није удата, Живи и ради у Београду).

19. Бранко Радосављев, рођен 1939.године у 
Виљаку код Пљеваља, зем- 
љорадник, умро и сахрањен у 
Виљаку 1997.године. Радан и 
поштован, у току релативно 
кратког живота, успио je да 
значајно унаприједи домаћи- 
нство. Из брака ca Вукосавом 
Драгаш из Љућа има дјецу:
Зорана, Божидара и Богдана

20. Радоман Марков, рођен у Шаранцима, у 
Кршу, угоститељ. Послије 
Другог свјетског рата пресе- 
лио ce у Бачко Добро Поље, 
затим ce одселио у Бар. Жи- 
вио као пензионер у Бару. Из 
првог брака ca Милком То- 
мић из Буковице има сина 
Драгоја. Из другог брака ca 
Мартом Јакић, радницом из 
Добрих Села код Шавника, 
има дјецу: Зорана и Зорицу 
(рођена у Добром Бачком Пољу, завршила трго- 
вачку школу, удата за Пера Болтића из Босне. Има 
дјецу: Сашу, Наташу и Предрага). Радоман je умро 
у Бару 1982. године

21. Милутнн Андријнн, рођен 1942. године у 
Богомољи, радник на Његовуђи. Из брака ca Ми-

--------348---------



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 6:42 AM  Page 321

Бојовићи - Шаранци Родослов

лијаном Шљиванчанин, домаћицом из Шљиванска, 
има дјецу: Милана, Миодрга-Драгишу и Милорада.

22. Драгутнн-Перо Андријин, рођен у Бого- 
мољи, 1945. године прво за- 
вршио занат, a потом ван- 
редно Филозофски факултет 
у Новом Саду (група југос- 
ловенске књижевности). Жи- 
ви у Ново Саду и ту je радио 
као рефрент за образовање 
кадрова у рафинерији нафте.
Из брака са Миленом Обре- 
нић, радницом из Љутића у 
близини Пљеваља, има дјецу: Зорана и Зорицу 
(рођена Новом Саду, професор српског језика, 
ради у средњој хемијској школи у Новом Саду. 
Удата за Небојшу Роксандића, има дјецу Вукашина 
и Јована).

23. Драгоје Андријин, рођен 1947. године у 
Богомољи, радник, живи у Новом Саду. У браку са 
Бранком Војводић има дјецу: Дејана и Томислава.

24. Мирко Андријин, рођен 1952. године у 
Богомољи, радник, живи у Бечеју.Са Драгицом Ра- 
дујко има сина Небојшу и кћер Наташу (рођена у 
Бечеју, удата за Драгана Лудајића, има тројке кће- 
ри Тамару, Александру и Катарину).

25. Живко Андријнн, рођен у Шаранцима, 
радник, живи и ради у Новом Саду. Из брака са 
Зорицом Никић има дјецу: Данила и Александру 
(рођена у Новом Саду, ученица).

349



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 +++ g lavn i.qxd 7 /5 /2007 ! AM  Page 322

Бојовићи - Шаранци Родослов

VIII КОЉЕНО

1. Радојица Миљанов, рођен у Београду, жн- 
ви и ради у Београду. Из брака са Мирјаном Миха- 
нловић нз Београда, службеннцом нма дјецу Алек- 
сандра, Ивана и Тару.

2. Милоје Милорадов, рођен у Сивцу, живи и 
ради у Сивцу, није жењен.

3. Триико Снмеунов, рођен у Сивцу 1969. го- 
днне, ожењен Иаташом Иличић, нма кћерн В иттт- 

њу и Жељку, живи са роднтељнма.
4. Горан Снмеунов, рођен у Сивцу,1972. го- 

днне, у браку са Јасмнном Мачкић нма сннове Ии- 
колу и Иемању, живи са роднтељнма.

5. Рајко Вукајлов, рођен у Богомољн, рад- 
иик, запослен на пиланн у Његовуђи, живи у Жа- 
бљаку. Из брака са Видом Вукићевић, нма дјецу: 
Благоја, Цмнљану (рођена у Богомољн, завршнла 
средњу меднцннску школу, није удата) и Станку 
(рођена на Жабљаку, завршнла средњу геодетску 
школу, удата за Филипа Шљнвапчаннна нз Шљнва- 
нска, нмају дјецу Александру, Владнмнра и Лиди-
ју)-

6. Радован Вукајлов, рођен у Богомољн, ра- 
дннк, живи о и радио у Врбасу. Ожењен Мијољком 
Грловић и нма дјецу: Зорана, Бранка, Бранку (ро- 
ђена у Врбасу, фрнзерка, удата за Ћолмић Драга - 
на, нмају дјецу Душана и Александру) и Анку 
(рођена у Врбасу, удата за Мишка Чапанду, нема 
Д Јец е).

7. Јован Вукајлов, рођен у Богомољн, возач, 
живи у Жабљаку. Ожењен je Милијаном Шљнва-
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ичаиии из Шљиваиска, имају дјецу: Вукајла, Неиа- 
да, Љпљаиу (рођеиа иа Богомољи, завршила сред- 
њу угодтитељску школу, удата за Ђорђпја Кара- 
џића, има дјецу Љуба, Дејаиа и Лазара) и Стаиојку 
(po ђеиа у Богомољи, завршила средњу туристичку 
школу, удата за Небојшу Касалицу из Врела, имају 
дјецу Павла, Бојаиу и Петра).

8. Петар Вуксанов, рођеи у Богомољи, живи 
у Бачкој Тополи. Из брака са Милеиком Павловић 
има сииа Драгаиа и кћер Аиастасију (удата, има 
ћерку).

9. Гојко Вуксанов, рођеи у Богомољи, ради и 
живи у Њемачкој. Из брака са Даиицом Чуиовић 
из Вруље има дјецу Предрага и Наду (учеиица).

10. Влајко Вуксанов, рођеи у Богомољи, ра- 
иик, живио у Бачкој Тополи. Ожењеи Икоиијом 
Пејовић из Дужи. Има дјецу Жељка и Весиу (удата, 
има дјецу Новака и Милоша, живи у Црвеики). 
Влајко je умро 1999. годиие и сахрањеи у Бачкој 
Тополи

11. Млађен Вуксанов, рођеи у Богомољи, ра- 
диик, живи у Бару. Из брака са Радмилом Делиба- 
тттић из Никшића има дјецу: Вуксаиа, Дарка, 
Оливеру (удата, има дјецу) и Даиијелу (удата, има
ДЈеДУ)-

12. Милић Вуксанов, рођеи у Богомољи 16. 
3.1967. годиие.живи у Новом Саду, извршии je ди- 
ректор иовосадске ТВ Јесењии. Ожењеи je и има 
дјецу: Мају (рођеиа 27. 2. 1996), Тамару ( рођеиа 
29.8. 1999 ) и Николу.

13. Вукић Вуксанов, рођеи у Богомољи 
13.10.1970. годиие. Запослеи je, иије још жењеи и

-------- 3 5 1 ---------



R O D O S LO V  3 +++ g lavn i.qxd 7 /5 /2007 6^S2 AM  Page 324

Бојовићи - Шаранци Родослов

живи у Његовуђи.
14. Милан Милорадов, рођеи у Будечевици, 

из брака ca Ружицом Ченерац, која je умрла, има 
сииа Миодрага. Из другог брака ca Ђииом Ђури- 
тттић из Васојевића има кћери Сашу (завршила 
ССС) и Саидру (завршила средњу медицииску).

15. Вукота Милорадов, рођеи у Будечевици, 
из брака ca Живаном Војииовић из Селца има дје- 
цу: Предрага и Аидријаиу (учеиица).

16. Радоња Светозаров, рођеи у Будечевици. 
Из Брака ca Миљом Коиатар има кћер Милицу и 
сииа Милоша.

17. Драго- Зеле Светозаров, рођеи у Буде- 
чевици. Из брака ca Радмилом Обрадовић из Васо- 
јевића, има дјецу Иваиу, Слађаиу и Иваиа.

18. Љубиша Вељков, рођеи 1967. в.к. аутоме- 
хаиичар,има ћерку Тамару, живи у Београду.

19. Небојша Савов, рођеи у Будечевици. Из 
брака ca Зорицом Вукадииовић из Подгорице, има 
кћерке Јелеиу (учеиица) и Тијаиу (учеиица).

20. Миодраг Савов, рођеи у Будечевици, 
иеожењеи.

21. Драгољуб Радојев(+), рођеи у Богомољи, 
Погииуо иесрећиим случајем 1968. годиие у Бије- 
лом Пољу.

22. Александар Радојев, рођеи 1957. у Ник- 
тттићу, ССС, возач, ради и живи у Београду. Из бра- 
ка ca Марииом Шипчић има дјецу: Ољу (завршила 
ССС, удата), Милицу (учеиик) и Неиада.

23. Миодраг-Мило Радојев, рођеи 1959. у 
Никшићу,ССС, Из брака ca Војком Вујовић има 
дјецу: Балшу и Иваиу (учеиица). Живе у Београду.
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24. Славко Новаков-Зеков, рођен у Никши- 
ћу, дипломирани инжењер електротехике, профе- 
сор у СТШ, ожењен са Олгом Врачар, дипломира- 
ним економистом из Мале Црне Горе, имају ћерку 
Анђелу.

25.3оран Новаков-Зеков, рођен у Никши- 
ћу, завршио вишу медицинску школу, живи у Хер- 
цег Новом. Ожењен, има дјецу: Александра и Пе- 
ТРУ (ученица).

26. Бојан Раднсављев-Манов, рођен у Мари- 
бору, студент електоротехничког факултета. Жи- 
ви у Марибору.

27. Горан Драгослављев, рођен у Новом Са- 
ду, завршио средњу саобраћајну школу.

28. Срђан Драгослављев, рођен у Новом Са- 
ду, дипломирани инжењер саобраћаја

29. Владнннр Бошков, рођен 1968. године у 
Београду Из брака са Нађом Зечевић из Берана 
има дјецу: Јовану и Тамару. Живи и ради у Београ- 
ду, гдје има приватну фирму „Колосеум“

ЗО.Зоран Бранков, ро- 
ђен 1957. године у Виљаку 
код Пљеваља. Вишу реалну 
гимназију завршио je у Пљ- 
евљима, a Медицински фа- 
култет у Београду. Специја- 
лизацију из интерне меди- 
цине завршио у Београду.
Ради као љекар у Дому здр- 
авља у Жабљаку. Бавећи се 
одговорним и хумаиим по- 
зивом љекара, несебично пружајући медицинску
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помоћ често и у врло тешким условима, доктор Зо- 
ран je уздигао углед позива народног љекара и 
братства Бојовића у крају својих предака.

31. Божндар Бранков, рођен 1959. године у 
Виљаку. Из брака са Драгицом Станимировић има 
два сина : Радомана и Радована.Живи у Пљевљима 
гдје ради као возач у „Црна Гора путу“ секција 
Пљевља.

32. Богдан Бранков, рођен у Виљаку 1966. 
године. Из брака са Јадранком Кузмановић из Са- 
нског Моста има дјецу: Нииу. Тању и Неду. Са по- 
родицом живи у Бошчииовићима, ради у Ватрога- 
сној јединици у Пљевљима, као инжењер заштите 
од пожара.

33. Драгоје Радоманов, рођен у Кршу 1942. 
године. Завршио факултет 
политичких наука, смјер но- 
винарство у Љубљани. Ра- 
дио као новинар у редакцији 
за спорт дневника „Днев- 
ник“ и „Дело“, био директор 
пословне јединице преду- 
зећа „ В е к т о р “ из Љубљане.
Активно и са успјехом се ба- 
вио: рукометом, футбалом, 
кошарком, атлетиком и раг- 
бијем у високим ранговима такмичења. Играо за 
рагби репрезентацију СФРЈ осам година у Б лиги 
Европе. Са рагби клубом „Љубљана“ освојио Куп 
побједника СФРЈ. Добитник je Блоудекове сребр- 
не значке за развој спорта у Словенији. Из брака са 
Звонком Черне има синове Грегора и Дамјана. Жи-
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ви и ради у Љубљани.
34. Зоран Радоманов, рођен 18.8. 1952. годи- 

не. Завршио факултет поли- 
тичких наука, смјер нови- 
нарство, ради у PTC- у Нови 
Сад. У браку ca Босом Бјело- 
вић има дјецу: Лену (рођена
16. 1. 1976. године, завршила 
филозофски факултет- група 
српски језик и књижевност, 
удата за Зорана Николића 
има сина Андреја),Чарну (ро- 
ђена 18.8 1978. године, завр- 
шила Правни факултет у Новом Саду) и Машу 
(рођена 30. 1. 1989. године, ученица).

35. Зоран Драгутннов 
рођен 1978 године, гимназију 
и филозофски факултет, ка- 
тедра за историју, завршио у 
Новом Саду. Магистрирао на 
факултету за менанџмент.
Ожењен Маријаном Бубало 
из Новог Сада.

36. Милан Мнлутннов рођен 25.7.1968. годи- 
не. Завршио средњу машинску школу, и запослен 
je у предузећу „Формалогист“ у Београду. Ожењен 
Божаном Ерцег и има дјецу Данила, Николу и Је- 
лену.

37. Миодраг- Драгиша Мнлутннов рођен 1.
1. 1970. године. Завршио средњу машинску школу, 
ради у једној приватној фирми у Београду. Ожењен
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Јелком Ниичетовић и има дјецу Аидрију и Тијаиу.
38. Милорад Милутннов рођеи 2.1.1973. го- 

диие. Завршио гимиазију, студеит иа Филозофском 
факултету у Новом Саду (груиа српски језик и 
књижевиост), заиослеи у Новом Саду. Ожењеи 
Гордаиом Мпљуш и има дјецу: Сергеја и Ању.

39. Дејан Драгојев, рођеи 26.09. 1980. годиие 
у Новом Саду. Завршио je средњу грађевииску 
школу, ради у ириватиој грађевииској фирми, живи 
са родитељима у Новом Саду, иије жењеи.

40. Томнслав Драгојев, рођеи 30.07.1986. го- 
диие у Новом Саду, гдје je завршио осиовиу и сред- 
њу тттколи. Живи са родитељима у Новом Саду.

41. Небојша Мирков, рођеи 02. 03. 1976. 
годиие у Бечеју, завршио средњу машииску тттко- 
лу. Заиослеи je у угоститељском објекту у Бечеју

42. Даннло Живков, рођеи 22. 05.1982. годи- 
ие. Завршио средњу екоиомску школу, смјер кули- 
иарство. Запослеи je у „ Електровојводиии“ Нови 
Сад, живи са родитељима.

IX КОЉЕНО

1. Александар Радојице Миљанова, рођеи у 
Београду, учеиик, живи са родитељима.

2. Иван Радојице Миљанова, рођеи у Бео- 
граду, учеиик, живи са родитељима.

3. Никола Горанов, рођеи 06.08.1999. годиие 
у Сивцу, учеиик.

4. Немања Горанов, рођеи 29. 05. 2005. 
годиие у Сивцу, дијете, живи са родитељима.

5. Благоје Рајков, рођеи у Богомољи, за-
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вршно средњу електротехннчку школу. Из брака 
са Радом Дацић нма дјецу Наду, Миланка и Даннла.

6. Зоран Радованов, рођен у Врбасу, гра- 
ђевннскн техннчар, живи и радн у Крагујвцу, није 
ожењен.

7. Бранко Радованов, рођен у Врбасу, завр- 
тттио средњу техннчку школу, није жењен.

8. Вукајло Јованов, рођен у Богомољн, ру- 
коваоц грађевннских машнна, живи и радн у Бе 
Београду, није жењен.

9. Ненад Јованов, рођен на Жабљаку, завр- 
тттио средњу саобраћајну школу, ожењен са Ната- 
шом Вемић нз Буковнце.

10. Драган Петров,рођен у Бачкој Тополн 
1968. годнне, завршно ССШ, незапослен. Ожењен, 
нма кћерку Наташу.

11. Предраг Гојков, рођен 19.6.1967. годнне, 
завршно ССШ, запослен, није још жењен .

12. Жељко Влајков, рођен 27.12. 1966. годн- 
не, завршно ССШ. Из брака са Амелом Шкорић 
нма дјецу: Марка и Милицу (рођена 1998. годнне).

13. Вуксан Млађенов, рођен и живи у Бару.
14. Дарко Млађенов, рођен и живи у Бару.
15. Никола Милићев, рођен у Новом Саду 

01. 07. 1997. годнне, ученнк, живи са роднтељнма
16. Миодраг Миланов, рођен у Будечевнцн.
17. Предраг Вукотнн, рођен 1982. годнне у 

Пљевљнма, завршно ССШ, живи у Пљевљнма.
18. Милош Радоњин, рођен 1994. годнне у 

Подгорнцн, ученнк, живи са роднтељнма.
19. Нван Драгов рођен 1999 у Подгорнцн, 

ученнк, живи код роднтеља у Подгорнцн.
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20. Балша Миодрага Радојева, рођен у Бео- 
граду 2000. године, ученик.

21. Ненад Александра Радојева,рођен у
Београду, ученик

22. Александар Зоранов, рођен у Херцег 
Новом, ученик, живи код родитеља.

23. Данило Миланов, рођен у Београду, ђак.
24. Никола Миланов,рођен у Београду, ђак.
25. Андрија Миодрага Милутинова, рођен у 

Београду, ученик, живи ca родитељима.
26. Сергеј Милорада Милутинова, рођен у 

Новом Саду, ученик, живи ca родитељима
27. Дамјан Драгојев, рођен 1969. године у 

Љубљани. Завршио факул- 
тет организационих наука, 
смјер информатика. Радио 
као развојни технолог на 
подручју информатике у 
SKB Banci d.d. U Deloitte &
Touche d.o.o као ревизор ин- 
формационих система и у 
„Aktiva Group“ d.o.o као 
стручни сарадник за инфор- 
матику, био сувласник и ди- 
ректор фирме „ Bomark“ d.o.o власник и директор 
фирме за компјутерске системе, информатику и 
савјетвање „ Sinapsa“d.o.o власник и директор 
фирме за транспорт, трговину и услуге „BD&G 
TRADE“ у Љубљани. Активно играо кошарку за 
КК „Јежица“, КК „ Ј1итија“, КК „ Бежиград“. Ca 
екипом КК „Илирија“ био на купу република 
СФРЈ у Загребу 1987. године. Био члан кошарка-
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тттке репрезентације Словеније на играма Алпе 
Адрија 1985. и 1986. године.

28. Грегор Драгојев, рођен 1973. године у 
Љубљани, завршио студије 
менанџмента на Универзите- 
ту Тенеси и Валдоста (САД), 
послиједипломске студије на 
тттколи за интернационални 
менанџмент у Паризу. Радио 
као менаџер за логистику у 
фирми ,,BD &TRADE“ d.o.o 
координатор за трговину у 
фирми ,,BTCS“ d.o.o заступ- 
ник хрватске филијале ,,Ad- 
ессо“- д.о.о америчке фирме „Intel Corporation" за 
Хрватску, БиХ, Црну Гору, Македонију и Сло- 
венију. Сада ради као менаџер развоја и предста- 
вник више страних фирми у предузећу „BD & G 
TRADE,, d.o.o, из Љубљане. Професионално играо 
кошарку за репрезентацију Словеније, у Студент- 
ској лиги Америке, играо за FILA професионалну 
лигу у JIoc Анђелосу и играо у првој A професи- 
оналној лиги Словеније. Добитник je престижне 
награде Америчких универзитета „Ко je ко на аме- 
ричким универзитетима и колеџима“, постао члан 
Друштва лидера „Нопог“ Америке и престижне на- 
граде „Студент-спортиста године“ Валдоста Уни- 
верзитета Америке. Члан je удружења менаџера 
Словеније.
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б
потомство

ДРАГИЋЕВОГ СИИА ДРАГИЋА ЈУКА
(ЈУКОВИЋИ)

III КОЉЕИО

1. Драгић -Јуко, за кога се не зна како je до- 
био очево име,да ли за живота или no очевој смр- 
ти, рођен je и сахрањен у Богомољи. Драгић-Јуко 
je имао сина Радивоја-Муја. Лубурић наводи да се 
четврти Бојови син звао Савић, a не Драгић.

IV КОЉЕИО

1. Радивоје Мујо, рођен у Богомољи, земљо- 
радник.Био je шарански стотинаш, изузено храбар 
и поштован. Убили су га 1872. године, код Зука на 
Алузи, Радивоје Змајевић и Неђељко Кекер. Сах- 
рањен je на гробљу у Погрижђу. За живота je поди- 
гао камену кулу чије зидине одолијевају зубу вре-

мена више од 150 година ( на слици.).
Из брака са Савком Дамјановић са Коса-
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нице, нмао je сннове Јована и Луку и кћерн , Неду 
(рођена у Богомољн, удата за Крста Киежевића у 
Руданцнма, нма дјецу: Стевана, Душана, Велнмнра 
и Василија), Станнцу-Шату (рођена у Богомољн, 
удата за Окицу Раонића у Шаранцнма, нмају једну 
кћер, удату за Кнежевића, нма снна Николу), 
Станку-Жану (рођена у Богомољн, удата за Ми- 
лована Остојића нз Палежа у Шаранцнма, нма си- 
нове Мирка, Тодора, Михаила, који су иреселилн у 
Потиеће код Пљеваља) и Јелицу (удата за Јегдића 
нз Буковнце, нмају снна Саву).

V КОЉЕНО

1. Јован Радивојев, рођен у Богомољн, зем- 
љорадннк, иогннуо на Грдијевнћима 11.12.1875. го- 
днне као команднр вода. Био je нзузетно храбар и 
цијењен. Сахрањен je у Теицнма, код цркве, гдје му 
je и данас гроб. Из брака ca Станнцом-Дадом Ђур- 
ћић. нз Мотнчког Гаја нмао je дјецу: Милоша и Ми- 
лету.

2. Лука Радивојев, рођен у Богомољн, офи- 
цир цриогорске војске. Послије иогибије његовог 
брата Јована , на Грдијевићима 1875.годнне, добио 
je старјешннство (команднрство) вода. Лука je нзв- 
ршио самоубиство и сахрањен на Богомољској Ка- 
ии-гдје му ce и данас налазе земнн остаци, јер као 
самоубица није могао битн сахрањен на гробљу.О 
Лукнној иогибији ce ирича, да je у току службе на 
Цетнњу био у завадн ca каиетаном Кршнкаиом 
који je био љубоморан на Лукину сиособност и 
одважност. Кршнкаиа je Луку у одсуству оклеве-
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тао код књаза Николе. Не знајући за клевете, Лу- 
ка je пошао са Цетнња кући, на одмор, и као много 
пута раније, успут свратно код Новице-Нона Бо- 
јовића у Змнннцу. Када га je Новица упознао са 
свим што га je Кршнкапа оклеветао код књаза, Лу- 
ка не могавшн да поднесе такве увреде и клевете 
покушао je да се убије својим питтттољем. Тетттко 
рањеног понесу га у Богомољу, алн ои на путу ум- 
ре. Из брака са Милосавом Вуковић нз Пренћана, 
нмао je снна Раднвоја.

VI КОЉЕНО

1. Милош Јованов, рођен у Богомољн, зем- 
љорадннк, био je врло храбар и учесннк многих бо- 
рби и ратова. Умро je на Љуљашци 1934. годнне и 
сахрањен код цркве у Кршу. Из брака са Бојаном 
Караџић-Кандић, нмао je снна Милана и кћер, којој 
се не зна нме.

2. Милета Јованов, рођен у Богомољн, зем- 
љорадннк, био je полуводннк у Богомољском воду, 
умро je у Љуљашци 1932.годнне и сахрањен код 
цркве у Кршу. Из брака са Станојком-Цаком Шљи- 
ванчаннн, која je умрла и сахрањена у Змииици, 
нмао je сннове Јована и Радомнра.

3. Раднвоје Лукнн, рођен у Богомољн, зем- 
љорадннк, погннуо за вријеме аустро-угарске оку- 
пације. Из брака са Љубнцом Дурковић нз Врела 
нмао je дјецу: Душана, Сава, Петра и Милосаву (у- 
дата за Николу Булатовића, обућарског радннка нз 
Колашнна. Жнвјелн су у Београду и нмалн кћерн: 
Веру, Љубицу, Јелену и Надежду).
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VII КОЉЕНО

1 Милан Милошев,
рођен у Богомољи 1901. 
године, земљорадник, поги- 
нуо на Врановини, код Фоче 
1943. године. Пренесен и са- 
храњен уКршу 1945. годи- 
не. Из брака са Аииирм Ав- 
рамовић са Алуге, имао je 
дјецу: Милуна, Милорада,
Божа, Милоша, Мијољку 
(рођена у Богомољи, удата за Љубомира Шљи- 
ванчанина, има дјецу: Огњена, Војислава, Младина 
и Мирчету), Марију (рођена у Богомољи, удата за 
Радована Џаковића, има дјецу: Ковиљку, Даиицу. 
Раду и Невенку), Јованку (рођена у Богомољи, 
удата за Радивоја Цвијовића у Маочу, има дјецу: 
Лазара, Рајка и Иконију).

2. Јован Милетнн, рођен 1907.одине у Бого- 
мољи, земљорадник, умро je 
1979. године и сахрањен у 
Зминици. У току рата био je 
борац Седме црногорске ом- 
ладинске бригаде „Буд° То- 
мовић“ Из брака са Видоса- 
вом Делић из Вукодола у 
Провалији, има дјецу: Воји- 
слава, Томислава, Радисава и 
Станицу (удата за Драгоја 
Стевовића у Никшићу, има дјецу: Драгића, Дра-
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гана, Милића, Милеву и Александра).
3. Радомир Милетин, рођен 1911. године у 

Богомољи, умро и сахрањен 
у Зми ници 1990. године. Био 
je изузетно цијењен у брат- 
ству због своје отмености, 
поштења и отворености и 
узорно васпитане му дјеце.
Из брака ca Милком Полек- 
сић из Ускока има дјецу: Ми- 
лету, Сава, Луку, Иеду (удата 
за Гојка Банићевића у Кото- 
ру, нема дјеце)

4. Душан Радивојев(+), рођен Богомољи, 
умро као дијете од шпањолице.

5. Сава Радивојев(+), рођен у Богомољи, 
умро као дијете од шпањолице.

6. Петар Радивојев(+), рођен у Богомољи, 
умро као дијете од шпањолице.

VIII КОЉЕНО

1. Милун Миланов, ро-
ђен у Богомољи 1926. године, 
радио прво као милиционер, 
a потом као службеник у 
Жабљаку. Живи као пензи- 
онер на Жабљаку. Аутор je 
књиге „Племе Шаранци и 
његови Богомоњски Бојови- 
ћи“. У браку ca Анком Шљи - 
ванчанин има синове Мила-
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на и Драгана.
2. Милорад Миланов, рођен 1929. године на 

Љуљашци, земљорадник. Из брака са Милицом 
Ненезић из Бијеле, има дјецу: Димитрија, Николу и 
Мијушка. Из другог брака са Саветом Крстајић из 
Вирка има дјецу Петра и Зору (рођена 1965.године, 
није удата).

3. Божо Миланов, ро- 
ђен 1938. године, на Љуља- 
шци, завршио Правни фа- 
култет у Београду и поло- 
ожио правосудни испит. До 
пензионисања радио у Ср- 
пској академији наука и 
умјетности у Београду. Из 
брака са Горданом Поповић 
са Његуша, ћерком академ- 
ика Поповића, има дјецу: Небојшу и Предрага

4. Милош Миланов-Ноле, рођен 1942. годи- 
не на Љуљашци, завршио средњу геодетску школу, 
живи и ради у Крагујевцу. Из брака са Милом 
Јошовић из Крагујевца, има дјецу Ненада и Бојана.

5. Војислав Јованов, 
рођен уЗминици. 1932. го- 
дине. Вишу реалну гимнази- 
ју завршио у Никшићу. Ап- 
солвирао je на Филозофс- 
ком факултету романску 
групу језика, завршио Фи- 
лолошки факултет у Беог- 
раду-група општа књижев- 
ност са теоријом књижев-
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виости. Послиједииломске студије завршио je у 
Фраицуској, a сиецијализацију руског језика у 
Москвиа. Докторирао je иа Филолошком факулте- 
ту у Београду са докторском дисертацијом „Лав 
Толстој у Срба“. Радио je као сарадиик Ииститута 
за књижевиост и умјетиост у Београду. Био je иро- 
фесор књижевиости у гимиазији у Београду. Виттте 
годииа je био руководилац студија и аиализа радио 
ирограма Радио Титограда. Пуиу ирофесиоиалиу 
афирмацију остварио je као дугогодишњи ирофе- 
сор руске књижевиости иа Педагошкој академији у 
Никшићу и као ваиредии, a потом и редовии иро- 
фесор иа Наставиичком факултету у Никшићу. 
Пеизиоиисао се у октобру 1994. годиие као редо- 
вии ирофесор иа Наставиичком факултету у Ни- 
кшићу.

Објавио je осам књига и више од сто ири- 
каза, есеја студија и иревода у часоиисима. Пре- 
водио je са руског, фраицуског и италијаиског је- 
зика. Годиие 1976. ирииремио je и иаиисао иред- 
говоре за едицију школске лектире у издању За- 
вода за уиаиређење школства Црие Горе. Активио 
je радио у ииституцијама за образовање и културу 
Црие Горе и био иа високим фуикцијама. Био je 
члаи Савезие комисије за избор лектора сриско- 
хрватског језика у ииостраиству. Годиие 1978. од- 
ликоваи je Ордеиом рада са сребреиим вијеицем, a 
годииу даиа касиије Ордеиом заслуга за иарод са 
сребриим зрацима. Послије иеизиоиисања живио у 
Београду. Умро и сахрањеи у Змииици 2006. годи- 
ие. Из брака са Сеиком Лубарда, дииломираиим 
екоиомистом из Љуботиња- Цетиње, има дјецу:
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Игора, Михаила и Татјану (завршила Економски 
факултет, живи у Београду).

6. Томислав Јоваиов, рођен у Зминици. 1934. 
године, Вишу реалну гимна- 
зију завршио у Никшићу, 
гдје je као одличан ученик 
ослобођен полагања матур- 
ског испита. Правни факул- 
тет je завршио у Београду 
1962. године. Специјализаци- 
ју и магистратуру из области 
уговора у спољној трговини 
завршио je 1982. године код 
познатог професора Милана 
Бартоша. Послије неколико година проведених на 
раду у Задружном савезу Србије и фирми „Зорка“ 
из Суботице запослио ce у басену Бор као правни 
савјетник за међународне уговоре. Послије отва- 
рања представништва басена Бор у Београду, по- 
стављен je за руководиоца стручног тима који je 
радио на пословимау области спољне трговине и 
развојне технологије. У оквиру унапређења израде 
и производње златног накита борави двије године 
на усавршавању у мјесту Ареко, код Фиренце, у 
Италији гдје руководи обуком 300 радника басена 
Бор у изради златног накита. Taj тим обучених ра- 
дника формирао je златару „Мајданпек“ која je 
постала водећи произвођач накита у нашој земљи 
и један од највећих те врсте у свијету. Послије пен- 
зионисања 1998. године, бавии ce приватним бизни- 
сом.

Ca Владицом Алексић, наставницом родом
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из Сикола у Неготинској Крајини оженио се 1965. 
године. Владица je иначе, директни потомак Чучук 
Стане, жене познатог јунака Вељка Петровића. У 
браку имају дјецу: Јелену (рођена 1965. године у 
Аранђеловцу, завршила Архитектонски факултет 
у Београду, ради у АТД Београд, удата за Дејана 
Лакићевића дипломираног правника), Мирјану(ро- 
ђена 1967. године у Аранђеловцу, завршила Гра- 
ђевински факултет, удата за Ненада Јовановића 
грађевинског инжењера са којим je на раду у Ара- 
пским Емиратима, имају сина Стефана) и Бојану 
(рођена 1978. године, завршила Школу дизајна у 
Београду и факултет дизајна у Београду, ради као 
професор фотографије у Београду).

7. Радисав Јоваиов, рођен у Зминици 1937. 
године, радио и пензиоисан 
као шумар. Kao угледан бра- 
тсвеиик и племеник, биран за 
одборника и скупштинара 
Народне странке и Српске 
народне странке. Био je ви- 
ше пута кандидат на листама 
ових странака за републи- 
чки парламент. Живи у Зми- 
ници и Подгорици гдје je 
подигао породнчну кућу. Из 
брака са Даром Дацић из Смољана има дјецу: 
Драгољуба-Драга, Данила и Сенку (рођена у 
Зминици, удата за Влајка Радовића у Подгорипи. 
има дјецу: Невену, Тијану и Новака).
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8. Милета Радомиров.
Зминипи. Прва четири ра- 
зреда основне тттколе завр- 
тттио на Његовуђи, a чети- 
ри у Никшићу, гдје je завр- 
шио и гимназију 1959. го- 
дине.Архитектонски факу- 
лтет завршио je 1966. годи- 
не у Београду. Послиједип- 
пломске студије и специја- 
лизацију заршио у Францу- 
ској (Париз и Нанси) гдје je 
и радио од 1964 - 1969. и и од 1975-1978. године у 
атељеу Професора архитекте Анри Лефевра и на 
Институту за урбанизам у Паризу. Од 1969. године 
ради на пројекту „Јужни Јадран“ и у Републичком 
заводу за урбанизами пројектовање у Подгорипи 
до 1994. године, када оснива приватну фирму „Ур- 
ба пројект“, такође у Подгорипи. гдје и сада живи 
и ради. Бави се архитектуром, урбанизмом, прос- 
торним планирањем и публицистиком из области 
урбане социологије. Аутор je више просторних 
планова општина и генералних урбанистичких 
планова општинских центара (Херцег Нови, Плу- 
жине, Жабљак), детаљних урбанистичких пла- 
нова (туристичко насеље Пржно-Тиват, Плужине, 
Жабљак, градски центри „Нова Варош“ и „Кру- 
шевац“ у Подгорици и Градска махала у Ни- 
кшићу). Аутор je виттте реализованих пројеката: 
Стамбена заједница Блок 5 у Подгорипи. насеље 
Градска Махала (објекти 4 и 5) у Никшићу, Гим- 
назија у Никшићу, Стамбено-пословни објекат у
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Плужннама , Школски центар МУП-а у Даннлов- 
граду, радна кућа Црне Горе на Деднњу (адапта- 
ција и ентеријер) и стамбено- пословии објекат у 
Београдској улици у Подгорнпн у коме радн и 
станује). Аутор je внше реалнзованнх пројеката на 
Жабљаку: Робна кућа, Стамбено-пословнн објек- 
ти, објекат Централне банке Црне Горе, „Созн- 
на“, Резнденцијално-пословнн објекат МУП-а 
„Јелнка“, градска капела на гробљу, Интернат ( у 
нзградњи), као и нереалнзованнх пројеката, та- 
кође на Жабљаку: дјечјег вртића, аутобуске станн- 
це, внттте хотела, уређења трга, тржног центра, ада- 
птације дома кнлтуре и др. Учествовао je на бро- 
јннм арнтектонско- урбаннстнчкнм конкурснма н 
добитннк je првнх награда које су реалнзоване 
(Стамбена заједннца Блок 5 у Подгорнпн и Гим- 
назија у Никшићу).

Из првог брака нма ћерку Марту (рођена 
1974. годнне у Бару, завршунла Архнтектонаскн 
факултет у Београду, магнстрнрала у Њујорку, 
гдје живи и ради). Из другог брака ca Милицом 
Мијушковнћ, љекаром специјалнстом за дјечје 
болестн нз Никшића нма дјецу : Марка и Марију 
(рођена у Подгорнцн 1983. годнне, апсолвент 
архнтектуре у Београду).

9. Саво Радомиров, рођен у Змииици 1948. 
годнне, грађевннскн техннчар, живи и радн у Жа- 
бљаку. Из брака ca Милушом Шиљак нз Мојковца 
нма дјецу: Невенку (рођена 1973. годнне), Слађану 
(рођена 1975. годнне, Станојку (1979. годнне) и Ми- 
лорада.

10. Лука Радомиров, рођен у Змииици 1950.
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године, завршио средњу техичку школу, живи и ра- 
ди у Иикшићу. Из брака са Славицом Бацковић из 
Пјешиваца има дјецу Ивана и Ану (рођена 1983. 
године,студент)

IX КОЉЕНО

1. Милан Милунов, рођен 1949. године, завр- 
шио економски факултет, 
живи и ради у Иовом Саду.
Послије завршених студија 
радио стално на руководе- 
ћим пословима у привреди.
Од 1990. до 1995. године био 
предсједник Трговачке ко- 
море СРЈ, послије чега je 
биран за потпредсједника за 
економске односе са инос- 
транством гдје остаје до 2000. 
године. Активно учествује у спортским активнос- 
тима, na je 1995. године биран за предсједника асо- 
цијације учитеља и инструктора скијања ЦГ. Од 
1999. године, активно учествује у раду Удружења 
дурмитораца у Београду и члан je Управног одбо- 
ра, a од 2001. године и потпредсједник овог удру- 
жења. Године 2001. je изабран за директора мар- 
кетинга Удружења менаџера Србије. Од 2002. 
године Међународна академија наука за национа- 
лну безбједност, својим сталним налогом број 
3295/17-1, одобрава му именовање за саветника 
председништва академије и проглашава га за ака- 
демика. Поставља га на положај витттег извршног
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директора за Балкаи и геиералиог директора пред- 
ставииштва академије за СЦГ, иа ком ce положају 
иалази и даиас.

Из брака ca Бисерком Продаиов, дипломи- 
раиим екоиомистом из Батоша, има дјецу: Викто- 
рију (рођеиа 1979. годиие у Суботици, завршила 
екоиомски факултет) и Јелеиу (рођеиа 1986. годи- 
ие у Подгорипи (завршила екоиомски факултет).

2. Драган Милунов, рођеи 1950. годиие, Љу- 
љашка. Завршио екоиомски факултет, иеоже- 
њеи, живи иа Жабљаку.

3. Днмнтрије Милорадов, рођеи 1959. годи- 
ие. Из брака ca Илииком Калмар из Суботице има 
сииа Дејаиа.

4. Никола Милорадов, рођеи 1962. годиие. 
Из брака ca Будимком Ћировић из Матаруга има 
дјецу: Мијушка-Мића и Марију (учеиица).

5. Мијушко Милорадов(+), рођеи 1960. годи- 
ие, умро 1961. годиие.

6. Петар Милорадов, рођеи 1967. годиие, за- 
вршио средњу школу. Живи и ради у Београду, иије 
ожењеи.

7 Небојша Божов, рођеи 1976 у Београду, 
завршио средњу школу, живи и ради у Београду. 
Ожењеи je Даиијелом Ђуиисијевић из Бајиие 
Баште, асистеитом иа шумарском факултету у Бе- 
ограду.

8. Предраг Божов, рођеи 1978. годиие у Бео- 
граду, завршио средњу школу, живи и ради у Бео- 
граду. Није ожењеи.

9 Ненад Милошев, рођеи 1970. годиие у 
Крагујевцу, завршио средњу школу, живи и ради у 
Крагујевцу. У браку ca Оливером Витаиовић, про-
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фесором, има синове Јанка и Новака.
10. Бојан Милошев, рођен 1976. године у 

Крагујевцу, завршио средњу школу. Професиона- 
лно се бави кошарком и тренутно je на Исланду. 
Није жењен.

11 Игор ВојиславЈћев, рођен 1969. године у 
Никшићу. Завршио факул- 
тет драмских умјетности у 
Београду- одсјек за драма- 
тургију и Интернационал- 
ну школу за драмске писце 
Краљевског драмског по- 
зоришта из Лондона. Радио 
као директор драме и дра- 
матург Црногорског на- 
родног позоришта у Под- 
горици, a од 1998. године je 
управник Позоришта лутака „Пинокио“ у Земуну. 
Аутор je већег броја драмских текстова од којих су 
најзначајнији: „Извањац", „Нарру епсГ, „Женидба 
краља Вукашина“, „Бајка о цару и славују“, „Баш 
Челик“, „Петар Пан“, „Мачор у чизмама“, 
„Шаргор“ и др. који су извођени на сценама скоро 
свих позоришта у земљи. У Royal Court teatru у Ло- 
ндону извођена му je драма „Нарру епсГ , у ATF 
teatru у Софији „Мртва природа“, у Gare Au Theatre 
у Паризу драма „ Б о с а н с к и  лонаи^. Аутор je и коау- 
тор сценарија за игране филмове: „Нож“ no 
роману Вука Драшковића (режија М. Лекић, 
1999.), „Рат у живо“ (режија ДаркоБајић, 2002.), 
„Лавиринт“ (режија М. Лекић, 2002.). Аутор je сце- 
нарија за ТВ серије : „Снови од шпер плоче“
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(режија П. Рашковнћ, ТВ Пиик, 1995.), „Добро 
вече, децо“ (режија Д. Ћорковнћ, PTC, 1996.), 
„Улнца добре воље“ (режија Даиило Вукотић, 
дечји канал ,,Бонарт“,2000.). Kao радио драме реа- 
лнзованн су му текстовн „Петар Пан“ (режија 3. 
Паковнћ, Радно Београд, 1995.), и „Леиотнца и 
звер“ (режија Б. Ђуровић, Радио Београд, 1997.). 
Добитиик je ннза награда од којих су најзначајннје: 
„Стеријнна награда“ Стеријнног града затекстса- 
времене комедије, 1995, за херојску комедију 
„Мачор у чнзмама“, „Стеријнна награда за савре- 
мени драмски текст“, 1996, за драму „Извањац“, 
„Исак Самоковлија“ 1985.за драму „Лавнрннт^, 
народног иозоришта у Београду за драму 
„Извањац“ 1993, „Бранислав Иушић“ 1993. за 
драму „Друго рођење Јованово“ (,,Извањац“), за 
најбољи драмскн текст на фестнвалу иозоришта за 
дјецу „Котор 98“ за драму „Женндба краља 
Вукашина“, „Јосии Кулунт.тић“ Факултета драм- 
ских уметностн у Београду 1993. за драму 
„Извањац“, „Божидар Валтровић“ 1993. за драму 
„Баш Челик“, „Драгиша Кашнковић“ 1995. за 
драму „Дивце“, Друга награда за сценарио за филм 
„Иож“ на Фестнвалу филмских сценарија у Вр- 
њачкој Бањи 1999, Иаграда за најбољу адаитацију 
за сценарио за филм „Иож“ од удружења Руских 
иисаца на фестнвалу „Златнн внтез“ у Москви, 
„Змајева награда“ за укуиан доирннос драмском 
стваралаштву за децу, Иови Сад, 2004. Драме су му 
иревођене на бугарскн, нталијански, енглескн, ру- 
ски и францускн језнк.

12. Михаило Војислављев, рођен 1970. годн-
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не у Никшићу. Основну школу завршио у Никши- 
ћу, a средњу школу и Виттту иословну школу смјер 
информатике у Београду. Ради у фирми Avon cos- 
metic s.d.o.o као ирограмер. У браку са Маријом 
Гвозденовић из Београда има дјецу Бодина и 
Балшу.

13. Драгољуб Радисављев, рођен 1956. годи- 
не у Зминици. Из брака са Желимирком-Жељком 
Станић из Пљеваља има дјецу Кристину(рођена 
1985. године) и Жану( рођена 1987. године)

14.Данило Радисављев, рођен 1963. године у 
З минипи. грађевински техничар. Живи и ради у 
Подгорипи. Из брака са Милојком Димитријевић 
из Ужица има кћер Јовану (рођена 1989. године).

15. Марко Милетии, рођен 1986. године у 
Подгорипи. студира Архитектуру у Италији.

16. Милорад Савов, рођен 1986. године у 
Жабљаку, студент, живи са родитељима.

17. Иваи Лукии, рођен 1982. године у Ник- 
шићу, студент факултета за физичку културу.

Куће Јована u Радомира Милеишна, иошомака 
ДраГића Бојова
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РИЈЕЧ, ДВИЈЕ ВИШЕ О ИЕКИМ СИАХАМА 
И ОДИВАМА БОЈОВИЋА 

Мајка Бошка Шубарина Бојовић, рођена Дивинић

Мајка иознатог јунака Бошка Савина Бојо- 
внћа, била je родом од Дивинића из Планинице. 
Рођена je негдје око 1820. године. Остала je уиа- 
мћена ио отменостн и храбрости. Високе моралне 
и етичке вриједности je иоказала у моменту 
иогибије свога сина. Њено антологијски достоја- 
нствено држање иред крвником који joj je убио 
сина, трајно je урезано у иамћење братства Бојо- 
вића, илемена Шаранаца и цијелог дурмиторског 
краја. Ево како ce тај истинити иодвиг и данас ире- 
иричава у Шаранцима: „Када je Ботттко иогинуо, 
Турци му одсијеку главу и ионесу ca собом. Пошто 
иородица тијело без главе сахрани на Креминој 
главици, Бошкова мајка иође код Турака да тражи 
синовљеву главу. Угледавши je Турци натакну 
Бошкову главу на колац како би могли сеирити и 
уживати у њеној иатњи . Међутим, иошто ирође 
Бошкову главу, она само ирозбори „помоз Бог, 
сине Бот к о!“ и уиути ce иод шатор код турског 
старјешине да тражи мртву главу свога сина. 
Присутни Турци, изненађени иризором, ирозборе: 
„Види кучке влашке, не иусти сузу за накијем 
јунаком!“. Поносна Бошкова мајка им иркосно 
одговори: „Моме Бошку сам вазда говорила да 
нема вјере у иса и Турчина“ . Турски старјешина, 
који je све то гледао и слушао, дирнут њеним 
држањем и иркосом, даде joj Бошкову главу. Она je
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понесе у Шаранце и сахранн je заједно са тијелом!“ 

Цвијета -Шута Новичина Бојовић, рођена Сочнца

Цвијета, позната no наднмку Шута, била je 
сестр војводе Лазара Сочнце, познатог херцегова- 
чког јунака. Послије удаје за Новицу- Нона Бојо- 
вића, већ тада најнмућннјег Шаранца, врло брзо се 
прочула у братству и племену no отреснтостн, 
штедљнвости и спремности да достојанствено до- 
чека и угости знане и не знане госте. Велнко Но- 
вичиио богатство се послије женндбе са Шутом 
значајно увећало и познато je да je у торовнма 
нмао и преко хиљаду оваца. Прнча се да je и сам 
Новица истицао кућевност своје жене и да je не- 
ријетко говорио да сво његово богатство се одр- 
жава и увећава највнше захваљујући Шутн. О тој 
отреситој Пивљанкн нз знаменнте куће Лазара 
Сочице, у народном памћењу су остале бројне 
приче које се и данас могу чутн у дурмнтроском 
крају. Њенн сииови из брака са Новицом- Ноиом 
Бојовићем, Вуко-храбрн командант Језеро-шаран- 
ског батаљано који je погннуо на Грамусовнћнма, 
Богдан- предсједннк суда и посланнк Подгорнчке 
скупштнне на којој je 1918. годнне донешена одлу- 
ка о уједнњењу Црне Горе и Србије, Вукосав и 
Шћепап- угледнн домаћинн и ратннпн понос су бра- 
тства Бојовнћа.

Милева Вукова Бојовић, рођена Марушић

Рођена je у Ннкшићу у угледној трговачкој
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породици Марушић. Била 
je изузетно лијепа и сма- 
трали су је,у то вријеме, на- 
јљепшом дјевојком не само 
у Иикшићу, већ и у Црној 
Гори. Умрла je три године 
послије смрти свога храб- 
рога мужа и сахрањена je у 
Шавнику. Пошто, у кратк- 
ом браку ca Вуком, офи- 
циром црногорске војске, 
није имала дјеце, била je 
спремна да усвоје дијете од својих блиских рођака. 
Интересантно je казивање о томе Драгутина С. 
Бојовића: “Причала ми je мајка како je Милева 
дошла код мог оца Стаиише и мајке Илинке, када 
ми je било нешто више од године дана, и питали да 
ли би моји родитељи пристали да ме Милева и 
Вуко усвоје када ce Вуко врати ca ратишта. Мајка 
ми je причала да су они сложили ca Милевин пред- 
лог. Да ли што нас je било седморо дјеце, a ja најм- 
лађи, или што су хтјели да испуне Милевину и 
Вукову жељу, ja не знам. Због Вукове погибије, то 
ce није остварило, али ja ту мајчину причу никада 
нијесам заборавио. A онда, када сам службовао у 
Шавнику као судијски прправник, присуствовао 
сам једној сахрани на мјесном гробљу. Иа ископа- 
ној земљи налазила ce женска лобања савршеног 
облика, ca праменовима косе, златни вез ca црно- 
горске женске одјеће и ципеле. Присутни рекоше 
да je приликом копања повријеђен запуштени гроб 
Милеве, жене официра Вука Бојовића. Када сам
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то чуо, погледао сам новоископану гробницу и 
видио да у уздужној страни новог гроба зјапи рупа 
сусједне гробнице која je била оштећена и за коју 
присутни рекоше да je то гроб Милевин. Чувши 
то, ja сам сопственим рукама извађену лобању, 
косу, дијелове одјеће и обуће вратио у њен гроб. 
Неки присутни су се чудили, али и одобравали што 
сам учинио. Још ме нијесу сви познавали, јер сам 
скоро дошао у Шавник гдје сам почео да радим као 
судски приправник, нити су знали какве ме успо- 
мене вежу за ту особу чији je гроб повријеђен. 
Сјећајући се доста често тог догађаја, увијек сам 
осјећао задовољство што сам то учинио!“

Јелена Бошкова Бојовић, рођена Шаулић

Рођена je крајем девет 
бљаку, од оца Петра (Пер- 
ка) Шаулића и мајке Стане 
Кнежевић, кћери брата вој- 
воде Јоксима Кнежевића.
Поп Перко je био прота Ја- 
бланички (Горње Јабланице 
или Гајтана код Медвеђе) од 
1909. године, гдје су избјегли.
Тамо je Јелена похађала учи- 
тељску школу и била je међу 
најбољим у стрељачком клу- 
бу. Послије окупације исто- 
чне Србије од стране Бугара, наступило je тешко 
стање. Kao облик отпора јавља се комитски покрет 
1916. године и Јелена се заједно са својим оцем
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Перком прикључује Га- 
јтанском комитском по- 
крету и постаје комитс- 
ки четовођа. Послије 
пропасти комитско по- 
крета и пошто су joj Бу- 
гари убили мајку Стану,
Јелена са оцем Перком 
и групом комита стиже 
у родни Дробњак.Ук- 
ључује се у комитски 
покрет војводе Ботттка 
Бојовића, гдје je коми- 
товао и њен брат од 
ујака Станко Кнежевић. Брзо се прочула код аус- 
троугарских жандарма , јер се немилосрдно об- 
рачунавала и светила пљачкашима и зликовцима. 
За изузетну храброст и одважност одликована je 
Орденом Карађорђеве звезде с мачевима и прва je 
жена у Црној Гори носилац овог високог одлико- 
вања. Послије рата се удаје за свога четовођу 
Бошка Бојовића са којим je имала сина Илију. 
Радила je као учитељица у Отиловићима код Пље- 
ваља. Лијепа и писмена, писала je пјесме, a водила 
je и дневник од којег су сачувани само мали 
трагови. Исцрпљена тешким комитским данима no 
шумама, зимама и патњом, обољела je и умрла у 28. 
години живота, 1921. године. Сахрањена je уз ви- 
соке почасти и примјерне опроштаје у српском 
гробљу на Вароши у Пљевљима.

Јелена Шаулић- Бојовић, ушла je у легенду

Оредн Карађорђеве звезде с 
мачевима којим je одликована 

Јелена Бошкова Бојовић
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угледннх и знаменнтих српкиња, опјевана у пјесма- 
ма, тужбалицама и увршћена у другу литературу. 
Њене двије велике слике ce налазе у великом рат- 
ном војном албуму 1914-1918. као и у Војиом музе- 
ју у Београду. Барељеф у бронзн ca њеннм ликом 
урадио je велнкн југословенски скулптор Ђорђе 
Јовановић. Ha насловној страни књиге „ Жене Со- 
луици говоре“ од Антонија Ђурића, налази ce њен 
лик. Међу бројннм пјесмама о храброј Јелени у Ду- 
рмнторском крају je посебно позната пјесма „ Хај- 
дук вила“ од Хаџи Радована Бећировића. Ево не- 
колико стихова:

„Шћер Јелена попа Шаулића, 
у јуначкој кући Бојовића, 
зорна стаса лица јуначкога, 
латила ce пута дуГачкога.
Не плаши ce Горе ни планине, 
мјесец joj ce смије ca висине 
низ оружје дуге пале власи, 
зна шта хоће, идеја je краси.
Кроз пећине пјева о Новаку, 
кроз планине о вили u Марку, 
a Гдје чује швабских труба рику 
ломи врсте своме реденику 
Смјелост њену Громови цијене, 
с Дурмитора високе стијене, 
a смрт неће ни ским da ce шали, 
хајдук вила, плаче Голуб мали. “

Илинка Станишина Бојовић, рођена Зарубица

Рођена je 1870. године у Провалији под Ду-
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рмитором, у угледној и бога- 
тој породици Пура Зарубице.
Њена браћа Миливоје и 
Драго су се рано отиснули у 
свијет „трбуком за крухом“ и 
у далекој Америци стекли 
завидни иметак који су упо- 
требили за унапређење дома- 
ћинства.

У браку са Станишом 
Димитријевим Бојовићем имала je пет синова и 
двије кћери. Послије преране мужевљеве смрти, 
суочена са тешким условима живота у Зминипи. 
заједно са седморо нејаке дјеце, године 1918. сели 
се у Потпеће гдје купују имање од тамошњих мус- 
лимана, који се селе за Турску. У тим тешким год- 
инама, када су Затарјем харале муслиманске 
комите, Илинка се није одвајала од пушке са којом 
je чувала слободу своје породице. Ова храбра и 
отресита мајка била je стуб породице. Подигла je и 
усмјерила своју дјецу да постану једна од најуглед- 
нијих кућа и родоначелници дрвне индустрије у 
Пљеваљском крају.

Станојка Перншнна Бојовић, рођена Зорић

Станојка je била родом од Зорића. Са Пери- 
шом je изродила четири сина (Марка, Мирка, Ми- 
ливоја и Гавра) и три кћери: Ружу (удата за Видоја 
Војиновића), Виду ( удата за Милинка Цвијетића) 
и Милицу (удата за Радована Дурковића). Рано je 
остала удовица и сама je водила домаћинство и no-
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дизала седморо дјеце. Била 
je изузетио храбра, вриједиа 
и истииољубива. Миоги ње- 
ни иротивиици били су љубо- 
мории иа њеи углед и усијехе 
иа су joj дјецу звали Стаиој- 
чићи. Умрла je у 107 годиии 
живота и само lo  даиа иред 
смрт иије мога да се креће и 
ради О њеиом иодвигу када 
je убила аустроугарског жа- 
идарма, још и даиас се ирича са поносом.

Спасенија-Мања Мнркова Бојовић, рођена 
Дурутовић

Рођеиа je 1905 годиие у пивском селу Бре- 
зиима у угледиој породици 
Дурутовића. Била je изу- 
зетио отмеиа и лијеиа. Сма- 
трали су je иајљеишом дје- 
војком у том крају. У браку 
са Мирком Перишииим 
Бојовићем , који je био жа- 
идармеријски официр, има- 
ла je дјецу: Сретеиа, Зору,
Радмилу и Предрага. Била 
je иотиредсједиик Кола ср- 
иских сестара у Пљевљима 
до иочетка Другог свјетског рата.

Када je иочео Други свјетски рат, иалазила 
се у Пљевљима гдје je Мироко био са службом.

391
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Град je био под нталијанском окупацијом.За врн- 
јеме напада на Пљевља, 1. децембра 1941. годнне, 
пред капијом куће у којој су становалн, пао je 
тешко рањенн борац. Спасенија je као свака 
храбра мајка и патрнота, док су ce још воднле улн- 
чне борбе у граду, унијела рањеннка у кућу, пре- 
внла га и окријепнла.

Послије неуспјешног напада на Пљевља, од 
стране устаннка, слиједнле су стравнчне репреса- 
лије над цивилиим становннштвом од стране Ита- 
лијана. Спасенија je прва нзведена на стријљање и 
прва je жртва стријељана у пљеваљском крају 
t o k o m  Другог свјетског рата. Прнлнком стрије- 
љања, држала ce храбро и достојанствено. Њено 
четворо малољетне дјеце остала су снрочад, без 
оба роднтеља. Мирко je убрзо ннтерннран од ст- 
ране Италијана. Бригу о дјеци преузео je Мирков 
брат Милнвоје, који je о њнма брннуо као о својој 
дјеци.

Круна Михаилова Бојовић, рођена Џаковић

Рођена у познатом Шаранском братству Џа- 
ковић, од оца Вука (Баука), брата војводе Трнпка 
и мајке Милосаве, рођене Требјешаннн нз Уско- 
ка. Из првог брака, у којем je рано остала удовнца, 
нмала je снна Велнмнра Кнежевића, студента и 
руководноца омладнне Црне Горе, Боке и 
Санџака. Док ce налазно на тој функцнји био je 
заробљен од четннка, што no тадашњнм партн- 
јскнм мјернлнма, као внсокн партнјски руководн- 
оц, није смио себи да дозволн. Стрнјељалн су га
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комунисти 1943. године, и о 
томе ce права истина, тек 
недавно сазнала.

У барку ca Михаилом 
Бојовићем, последњим пред- 
сједником Шаранске оишти- 
не, имала je петоро дјеце.
Међу њима су посебно поз- 
нати син Божидар и ћерка 
Божана. Божидар je био ле- 
гендарни пушкомитраљезац 
и прослављени бомбаш. Мртвачки сандучић ca ко- 
стима свога сина Божидара, кад су много година 
послије његове погибије пренијели његове остат- 
тке, цупкала je на крилу као колијевку и нарицала 
тужбалицу као успаванку. Maca присутних je јеца- 
ла и плакала, a низ Крунино лице није пала ни једна 
суза. Била je дивни примјер храбрости и одважнос- 
ти. Остала je надалеко позната тужилица, позната 
no својој речитости и неустрашивости. Својим др- 
жањем у току бројних породичних трагедија, 
Круна je остала примјер спартанске храбрости и 
достојанствености. Умрла je 1979. године и сахра- 
њена je у гробу ca посмртним остацима сина Божи- 
дара на Његовуђи.

Иконија Бојовић, рођена Церовнћ

Рођена je у познатом братсву Церовића из 
Тушине. О њеном храбром држању пред аусроуга- 
рским властима када joj je син Ботттко комитовао, 
остало je много прича међу савременицима. И кас-
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није, у току Дргог свјетског рата, држањем досто- 
јиим дивења, неријетко je иолитичке иротивнике 
„излуђивала“ крешући им истину у брк. Остало je у 
народу иредање како je у једној оштрој иреиирци 
изнервирала једног иознатог иоратног руководио- 
ца, да се овај у једном моменту, изнервиран, матттио 
за пиштољ. У задњем трену je усиио да се савлада 
и да не наирави бруку, да иуца у старицу која се 
усудила да му каже оно што нико други није смио. 
Када je било ирво иослијератно гласање, довели су 
je како би ириказали како на изборе излазе и 
старице од близу сто година. Ha заиреиашћење чу- 
вара кутија, она се обрати иратиоцу гласно да je 
сви чују: „Покажите ми ону, „ћору кутију“, за Кра- 
ља, да у њу ставим куглу, како ме не би ови Титови 
иартизани иреварили!“ И мирно, достојанствено, 
убацила je куглицу у тзв ћораву кутију. Била je от- 
ресита, усиравна као јела, није, кажу, имала ни је- 
дне сиједе власи. Умрла je у дубокој старости.

Дариика Илијина Бојовић, удата Дивоки

Рођена je у Зминици, 
на самом заласку двадесе- 
тог вијека. Kao сестра чу- 
веног комите Бошка Бојо- 
вића, стасавала je у тешком 
времену аустроугарске оку- 
иације и његовог комити- 
вања. Убрзо се ирочула ио 
љеиоти, отмености и одваж- 
ности. Храбрим држањем у
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неколнко снтуација помогла je своме брату да не 
буде заробљен од Аустроугара који су за њим и 
његовом дружнном непрестално трагалн. Удала се 
за Франца Дивокија, Чеха, који je био аустроугарс- 
ки жандарм са службом у дурмнторском крају. 
Провела je живот у Прагу, алн je остала увијек 
одана своме родном крају, братству и племену. 
Прије другог свјетског рата долазнла je внше пута 
у Змнннцу, a њенн поклоии, које je доноснла бро- 
јној дјеци братства Бојовића, осталнсу у најсјајнн- 
јим успоменама. У њеном дому у Прагу братскн су 
дочекнванн многн Бојовићи (Бошко Илијии, 
Стеван Лукии , Милош Станншнп), a послије 
Другог свјетског рата у њеном дому je двије годнне 
провео Сретен Мирков Бојовић, који je као 
стнпенднста Владе упућен на студије у Праг. У 
браку са Францом Дивокијем нмала je снна 
Милорада којега су убилн Њемцн 1941. годнне у 
Скопљу. Њен муж, Франц Дивоки умро je у Ло- 
ндону као полнтнчкн емнгрант и сахранно га je 
Никола Шћепапов Бојовић. Дарннка je умрла у 
Прагу 1959. годнне

Јања Шћеианова Бојовић, рођена Бошковић

Рођена je у Бјелопавлићима, у чувеној кући 
Бошковића. Била je достојанствена, храбра, алн 
често и преоштра у одбранн свога. Рано je остала 
без мужа Шћепапа Новнчнна, na je морала сама да 
се борн са недаћама и проблемнма, a посебно je 
брннула о школовању снна једннца Николе. Сии, и 
када je доспио мушке снаге био je no карактеру без
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урођене потребе за посје- 
дом, na je мајци која je бри- 
нула о великом имању Mo
rao бити од мале користи.
Када су почела страдања 
недужног народа у дурми- 
торском крају, током Дру- 
гог свјетског рата, Јања ce 
нашла мећу првима на 
удару. Стријељали су je ко- 
мунисти, само зато што je била мајка команданта 
Дурмиторских четника.

Станојка Лукина Бојовић, рођена Кнежевнћ

Рођена je у породици Кнежевић, била je ро- 
ђена синовица познатог ша- 
ранског војводе Јоксима 
Кнежевића. Мудра, поноси- 
та и храбра жена. Рано je 
остала без мужа ca четворо 
дјеце. Самохрана, ca малом 
дјецом, била je често на 
мети лопова и пљачкаша.
Када су joj лопови једном 
приликом однијели из тора 
овцу, она одлучи да их чека, 
знајући да ће опет доћи. Ca овећим дрветом у рука- 
ма , a била je мркла ноћ, сакрила ce међу овацама. 
Када су у неко доба ноћи дошли лопови (била су 
двојица) она je једног ударила дрветом, ошамутила 
га и он je побјегао. Ca другим ce ухватила у коштац

-------- 396 ---------
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и отела му пушку. И други разбојник се дао у бјек- 
тство. Станојка je за њим опалила метак, али га 
није погодила. Када су 1941. године Италијани 
ухапсили њеног сина Милосава, a преко посредни- 
ка поручили да Стеван дође у Пљевља да види 
брата, он се спремио да иде, али му Станојка није 
дозволила. Рекла je: „ Ja сам имала три сина, a сада 
имам само једног. Ако одеш у Пљевља, нећу имати 
ни тебе!“. Њена ријеч се морала поштовати. Жена 
која je савладала многе невоље у животу знала je 
из искуства да њеног најмлађег сина позивају да би 
га стријељали. Знала je шта би за њену кућу и 
подизање нејачи значило да остану без мушке гла-

Ајкуна Стеванова Бојовић, рођена Чукић

Рођена у Васојевићима, '
Чукић. Њен отац Миљан 
Чукић. био je барјактар цр- 
ногорског краља Ииколе, 
носилац Карађорђеве звије- 
зде, златне Обилића меда- 
ље и предсједник Ржаничке 
општиие. И два њена стрица 
Милан и Божина, били су но- 
сиоци златне Обилића меда- 
ље. Основну и средњу учите- 
љску школу завршила je у 
Беранама. Прво њено постављење за учитеља, би- 
ло je у селу Барицама. Ту се упознала са својим 
будућим супругом Стеваном Лукиним Бојовићем
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који je био учнтељ сусједном селу Варннама. 
Послије удаје, раднла je као учнтељица у осиови- 
им школама у Вашкову и Пљевљнма. Преко 40 ге- 
нерација младих иљеваљског краја усмјерила je 
стазама жнвота, уграђујући у њих висок стеиен 
основног знања и иисменостн. Многи од њих су 
касније иостали угледнн ннтелектуелци и иознате 
личиости и увијек су се са иосебннм уважавањем 
сјећали своје учнтељице Ајкуне. Узеир Бећовић, 
иублициста нз Пљеваља, у књизи о жнтељнма Jle- 
вер Таре који су се доселили у Пљевља, људнма 
честнтнм и радннм, али иретежно слабог нмовног 
стања, говори о необичној иомоћи коју су Стеван и 
Ајкуна иружнли иородици Аљићевнћ. Петоро 
дјеце, која су остала без оба роднтеља, иоднзала je 
баба им ио мајци. Ајкуна их je иомагала као нај- 
рођеније. Помогла им je да се школују, a најстарн- 
је женско дијете, заједно са Стеваном, заиослнла je 
да ради у тттколи у којој je Ајкуна била учнтељица. 
Била je отворена, реске ријечн. Говорнла je оио 
што мисли сваком у лице и због тога je била оми- 
љена и цијењена. Ова отмена, достојанствена и на- 
дасве мудра жена, иовезнвала je међусобно, иосеб- 
но младе, братственнке Бојовића. Иезаборавнн су 
њенн савјетн кроз ирнмјере о братској слозн као 
добру и неслозн као злу. Изванредно je иознавала 
ирошлост и историју својих родннх Васојевића и 
своје домовнне Бојовића.У срећном браку са 
Стеваном Лукнннм нмала je богат и отмен иород 
сннове: Момчнла и Слободана и кћерн Драгицу, 
Веру и Даиицу.
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Јулка Милосављева Бојовић, рођена Рондовнћ

Кћи попа Радосава Рондовића, старјешине 
манатсира Довоље.Био je 
високог раста и изузетне 
љепоте. Прича се да je књаз 
Иикола, када га je видио, 
рекао: „Заоловила се уста 
која су те запопила. Ти си 
био за мог перјаника да те 
са поносом показујем стра- 
нцима“. Јулкина мајка Са- 
вета била je од чувене куће 
Церовића , из Тушине. Била je дивна, племенита и 
храбра жена. Рано je остала удовица. Кажу да je 
рекла , када су сахрањивали попа и питали je да ли 
ће попа бријати: „ не, не, нећете га бријати!“ To je 
значило да ће трајно остати попадија- удовица. И 
остала je са својом јединицом Јулком која je 
израсла у предијепу дјевојку, бистру и за оно ври- 
јеме веома образовану. У свом дому Јулка je била 
веома цијењенаи и поштована.Има пуно прича из 
Другог свјетског рата о њеној изузетној храбрости 
и одлучности. Позната je и no томе што за своје 
многе заслуге никада није тражила нити добила 
никакве привилегије .

Драгана Ннколнна Бојовић, рођена Мншовнћ

Рођена у Чајетини код Ужица. Ћерка je Ви- 
доја Мишовића, жупана Ужичке жупаније. По- 
дизана у богаству и изобиљу стекла je образовање,
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како je то и доликовало дје- 
војкама угледних и имућних 
породица. Али уз све то, 
васпитавана je у духу тради- 
ције и темељних вриједнос- 
ти свога дома и краја.
Живот ју je у једном вре- 
мену пуном зла и противу- 
рјечности стално стављао 
на пробу, a она je увијек 
излазила као побједник, 
уздигнутог и поносног чела постојана, чврста. 
Понашала ce баш онако како je и доликовало су- 
прузи краљевог официра, часног војводе Николе 
Бојовића, који у историју ратова мора ући као 
јединствен примјер људскости и часности, коман- 
данта који je опростио живот убици своје старе 
мајке. Остављена сама себи у тим тешким и смут- 
ним временима, имала je уз себе своју добру дјецу, 
a иза себе зорни глас свога поносног супруга који 
je отварао све часне путеве којима je храбро и 
усправно корачала ca својом дјецом. Дјецу je 
извела на прави пут, васпитала их да буду радни и 
часни. Драгана je била зорна снаха шаранских 
Бојовића. Умрла je 2003. године и сахрањена у 
Београду

Јована-Јованка Бојовић, рођена Томић

Крштено име joj je Јована, али су je комни- 
сти у некој легитимацији „случајно прекрстили“ у 
Јованка, na je под тим именом свима знана. Рођена

— 400
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je 1916. године у Шавнику у 
познатој породици Томић, 
која се бавила угостите- 
љством. Свога будућег су- 
пруга Луку je упознала у Бе- 
ограду приликом једне пос- 
јете своме ујаку. Убрзо на- 
кон дописивања и упоз- 
навања, они се вјенчавају и 
Јованка прелази на Илино 
брдо гдје je Лука био у 
служби као учитељ. Послије четири године брака, 
остаје удовица са два сина, једним од три и другим 
од једне године. У ратним и поратним годинама 
пролази тешу тортуру комуниста. Њено досто- 
јанствено држање и етичке вриједности које je 
показала у том времену на тешком путу одгоја сво- 
јих синова и данас живе у сјећању многих савре- 
меника. Умрла je у Никшићу 2003. године и сахра- 
њена у породичној гробнипи у Зминици

Божана Михаилова Бојовић, удата Јакић

Рођена у Кршу 1928. године. Послије за- 
вршене основне тттколе похађала je гимназију у 
Пљевљима гдје je затиче Други свјетски рат. У ра- 
ту je била најмлађи борац омладинског батаљона, 
у којем се истакла храброшћу и одважношћу. Због 
тешке трагедије коју je доживјела њена породица 
(отац Михаило je стријељан од Италијана, a брат 
Божидар погинуо као храбри пушкомитраљезац) 
послије рата није наставила даље школовање.
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Била je врло активни дру- 
штвено политички радник и 
делегат на конгресима СКЈ 
Србије у Југославије. Од 
1965. до 1969. године била je 
посланик у Скупштини CP 
Србије. Васпитавана у духу 
љубави према човјеку и по- 
моћи онима који су у нево- 
љи, посебни допринос je 
остварила кроз активности 
у Црвеном крсту Југославије. Пензионисана je као 
секретар општинаског одбора Црвеног крста у 
Београду. Добитник je више признања и одлико- 
вања међу којима и Орден рада са сребреним ве- 
нцем. У браку са Милорадом Јакићем, официром 
ЈНА, имала je три сина, који су врло угледни и у 
професији афирмисани. Живи у Београду.

Анђелија Лазарева Бојовић, рођена Томић

Рођена je у познатој 
Ти- мара. Послије удаје за 
Лазара Недељкова, без ма- 
ло je провела сто година у 
дому Бојовића. Била je 
одважна, отресита, мудра. 
Kao удовица, извела je сво- 
ју дјецу на прави пут, na су 
двојица од њих завршили 
факултете, a један je пос- 
тао угледни домаћин и пре-

породици Томића из



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 6 :^ 2  AM  Page 370

Бојовићи - Шаранци Родослов

дузимач. Изванредно je познавала историју Шара- 
наца и Бојовића. Значајно je помогла у прикупља- 
њу података за овај Родослов. Захваљујући њеном 
памћењу многи догађаји и подаци о многим брат- 
ственицима нијесу пали у заборав. Живјела je 113 
година и једно вријеме je била најстарији житељ 
Црне Горе. Умрла je и сахрањена у Зминици.

Милица- Цица Бошкова Бојовић, удата Брајовић

Рођена 19.12.1928. године у Пљевљима. Ос- 
новну школу и гимназију 
завршила у Пљевљима.
Дипломирала je на Пољо- 
привредном факултету у 
Загребу 1951. године, одсјек 
за воћарство. Удата за Бра- 
нка-Шуња Брајовића из Бје- 
лопавлића и са њим je за- 
почела и радни вијек на по- 
љопривредном добру „Лабу- 
удњача“ у општини Бач у 
Војводини. Од 1960 до 65. године ради на пољо- 
привредном добру у Даниловграду, које je касније 
интегрисано у пољопривредни комбинат Титоград. 
До 1968. године ради у Општини Даниловград у 
звању рефернта 1. врсте, тј пољопривредног инс- 
пектора, a од 1968. на пословима самосталног ре- 
ферента за пољопривреду и шумарство. Пензио- 
нисана je 1990. године као савјетник за пољопри- 
вреду у комитету за привреду општине Даниов- 
град. Била je члан Предсјеништва републичке ко-
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нференције жена Црне Горе и посланик у Ску- 
пштини Црне Горе. Из брака ca Бранком -Шуњом 
Брајовићем има сина Јакшу, дипломираног поли- 
тиколога који живи у Београду. Ово je кратка 
радна и животна биографија, a ево још једне, друге, 
трајније стране Цицине личности из пера њене 
заове Олге- Цаке Брајовић, која ме замолила да 
ово наиишем: „ Породица Брајовић била je изузе- 
тно поносна што je за снаху имала Милицу- Цицу 
Бојовић. Милица je својом човечношћу, поштењем 
и оличењем највишег људског, управо предста- 
љала мерило свих позитивних вредности у породи- 
ци Брајовић!“

Милнца Рашова Бојовић

Рођена je 1926. године у Зминици, гдје je за- 
авршила основну школу.
Активни je учесник НОР-а 
и носилац више ратних и 
мирнодопских одликовања.
Послије рата завршила je 
Вишу управну школу у 
Београду. Налазила ce на 
одговорним функцијама у 
оиштини Жабљак. Била je 
изузетно гостољубива и 
врата њеног стана била су 
широм отворена за све Бојовиће који су долазили у 
Жабљак или им je требала помоћ. Велико људско 
срце и душа посвећени својим најближим. Није ce 
удавала, умрла je 2003. године и и сахрањена у
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Зминици.

Мирослава Момчилова Бојовић, рођеиа Раичевић

Рођена 1924. године у Прибоју, гдје joj се 
отац налазио на служби.Ви- 
шу реалну гимназију завр- 
шила je у Пљевљима. Уха- 
пшена je од стране Итали- 
јана 1942. године иби лаје  
у затвору више мјесеци. Го- 
дине 1943. одлази у парти- 
зане и борила се у Трећој 
санџачкој бригади, гдје je 
обављала дужност саните- 
та и секретара СКОЈ-а у дивизизијској болници. 
Имала je чин поручника. Послије рата се демобил- 
исала и налазила се на функцији секретара среског 
комитета за Нови Пазар. Касније прелази на ду- 
жност секретара обласног комитета Крагујевачке 
области. Завршила je Вишу економску школу у 
Чачку и ради као кадровик у кадровској служби у 
Чач ку, са које се дужности и пензионисала у чину 
капетана. Од 1969. године живи у Београду, гдје je 
и умрла и сахрањена 1992. године. У браку са Мо- 
мчилом Милутиновим имала je дјецу Вању и Ми- 
лутина.

Пава Радосављева Бојовић, удата Јелача

Рођена на Виљаку код Пљеваља. Kao дије-
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те задобила тешке тјелесне повреде бомбом и из- 
губила вид. Иако ca тешким хендикепом, завршила 
je основну и средњу школу и Филозофски факул- 
тет у Београду. Радила je као професор у тттколи за 
дјецу ca оштећеним видом. Стасавала je и тттколо- 
вала ce у вријеме када je то било скоро незамисли- 
во за дјецу ca оштећеним видом. Огромном енерги- 
јом и изванредним интелектуалним и људским спо- 
собностима, израсла je у личност која je уживала 
велики углед не само у Београду, већ и тттиром 
наше земље. Изузетном енергијом она je успјела да 
оствари пуну личну интелектуалну и професион- 
алну зрелост и социјализацију. Али je ca истом та- 
квом енергијом, приступала у помоћи другим, 
посебно младим ca оштећеним видом, да постану 
корисни чланови друштва. Удата je за Ђорђија Је- 
лачу ca којим има дјецу Горана и Биљану .

Милијана Средова Бојовић, удата Брњада

Рођена je 26.08.1928. године у Зминипи. од 
оца Среда и мајке Данице.
Основну школу je завршила 
у Његовуђи, a виттту реалну 
гимназију у Пљевљима. Kao 
матурант била je на изград- 
њи Новог Београда. Дипло- 
мирала je на Вишој педаго- 
шкој академији на Цетињу, 
одсјек за математику и 
физику. По завршеном фа- 
култету, удаје ce за школског друга Ива Брњаду из

406
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Бара са којим има дјецу: Борислава, Татјану и 
Мирјану. Све троје су факултетски образовани. 
Милијана je радни вијек почела у гимназији у Ба- 
ру, као наставник математике и физике. Затим су 
као брачни пар математичара добили запослење у 
Пљевљима гдје предаје, такође математику и фи- 
зику девет година. Од 1963. године ради у тттколи 
„Мексико“, a потом „Блажо Јоков Орландић“и Ба- 
ру. Пензионисана je 1990. године. Kao вриједан, 
стручан и принципијелан наставник математике и 
физике уживала je велико поштовање ученика, 
њихових родитеља и својих колега. Заједно са 
Милицом-Цицом Бошковом, Драгом Стевановом, 
Миленом-Секом Михаиловом и Драгицом Милу- 
тиновом била je међу првим одивама нашег брат- 
ства која je стекла факултетско образовање посли- 
је Другог свјетског рата.

Драга Стеванова Бојовић, удата Чађеновић

Рођена 1931. године 
школу завршила je у Маочу, 
a нижу гиманзију у Пље- 
вљима. Учитељску школу je 
завршила 1950. године у Хе- 
рцег Новом и Никшићу, a 
Педагошку академију (раз- 
редна настава) такође у Ни- 
кшићу. Радила je као учите- 
љица, односно наставница 
разредне наставе у Косани-

у Вашкову. Основну
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ци и Пљевљима. Пуни радни вијек и професионал- 
ну афирмацију je остварила у тттколи „Саво Пе- 
јановић“ у Подгорипи. Тридесетпет генерација 
младих из Подгорице стекло je основно образо- 
вање под надзором овог изванредног педагога, која 
je доследно наставила традицију своји родитеља 
који су, такође, били веома познати и уважавани 
просвјетни радници. Била je рецезент уџбеника и 
приручника за основну школу. Одликована je 
Ореденом рада са сребреним вијенцем. Удата je за 
Јована Чађеновића из Подгорице, универзитетског 
професора и познатог интелектуалца. Има троје 
дјеце: Бранислава, дипломираног правника, Веља, 
дипломираног правника и Зорицу, професора срп- 
ског језика и књижевности. Живе у Подгорипи.

Вера Новичина Бојовић, рођена Поповнћ
Рођена у Београду у познатој породици 

Поповића, поријеклом из 
Васојевића. Њен дјед Јевто 
Поповић, адвокат, и његов 
брат Иовица Поповић, би- 
ли су посланици Подгори- 
чке скупштине, заједно са 
Богданом Бојовићем, за 
чијег сина Новицу се касни- 
је Вера удала. Основну 
школу, гимназију и Филозо- 
фски факултет- група енг- 
лески језик и књижевност, завршила je у Београ- 
ду. У браку са Новицом Бојовићем има кћери Ми- 
лицу, Ивану и Јелицу. Својим понашањем пуним

--------408---------
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разумијевања и пажње, стекла je велики углед код 
Новичиних братственика, посебно оних који су у 
послијератним годинама судирали у Београду. Ова 
отмена и племенита жена, васпитавана у духу тра- 
диције правих српских сестара, чинила je скромни 
стан њеног супруга Новице, свекра Богдана и дје- 
вера Вука, у Узун Миркоој бр 5, топлим кутком у 
којем се сваки Бојовић осјећао као у својој кући.

Мирјана Бојовић, рођена Ђорђевић

Рођена je б.марта 1936. године у Велесу, гдје 
joj je отац био на служби.
Основну школу и гимназију 
завршила у Свулајнцу. T o 

k o m  студија у Београду упо- 
знала се са Момчилом Сте- 
вановим са којим je no завр- 
шетку студија ступила у бр- 
ак и засновала породицу.
Од првог дана њеног поз- 
нанства са Момчилом, Ми- 
рјана je уживала велико 
поштовање бројних бра- 
братственика Бојовића који су се тада налазили на 
студијама у Београду. Својим достојанственим др- 
жањем, другарством и односом према Момчило- 
вим братственицима и друговима Мирјана je била 
узор. Такво узајамно поштовање остало je до 
последњег дана њеног овоземаљског живота у ку- 
ћи Бојовића. Изузетно поштовање Мирјана je 
стекла и имала у току свог дугогодишњег педаго-
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тттког рада у Пљеваљској гимназији, гдје je до пен- 
зионисања предавала физику и општетехничко 
образовање. У браку ca Момчилом Стевановим 
има кћи Весну и сина Александра. Умрла je и са- 
храњена у Пљевљима, 2004. године.

Драгица Милутинова Бојовић

Рођена у Потпећу „ о Госпођину дне“ 1939. 
године. Основну школу за- 
вршила je у Оџаку, пет ра- 
зреда гимназије у Пљевљи- 
ма, a матуру у Чачку. Фи- 
лолошки факултет, одсјек за 
југословенску књижевност 
завршила je 1965. године.
Послије дипломирања, три 
године ради у Чонопљи код 
Сомбора као професор срп- 
ског језика и књижевности, 
a од 1968. године до пензионисања 1995. године ра- 
ди као професор српскохрватског језика и књиже- 
вности у средњој тттколи у Новом Бечеју. У граду 
на Тиси, гдје je била изузетно омиљен и уважаван 
професор провела je цијели радни вијек и остала да 
живи трајно. Била je у браку ca Вељом Ристанови- 
ћем, дипломираним економистом из Сивца.

Анђелка Бојовић, рођена Сиасојевнћ

Рођена je 28.06.1951. године у Београду. 
Факултет ликовних умјетности завршила je 1974.
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године у Београду. У току 
студија цртање и сликање 
изучавала je у класи профе- 
сора Александра Луковића,
Љубице Сокић и Стојана 
Ћелића. Послиједипломске 
студије завршила je у класи 
професора Стојана Ћелића.
Члан je УЛУС-а од 1975.ro- 
дине. Од 1977. године ради 
на факултету ликовних умјетности у Београду. У 
периоду од 2000. до 2004. године обављала je 
дужност декана Факултета ликовних умјетности у 
Београду. Сада je редовни професор на ФЛУ у Бе- 
ограду за предмете сликање и цртање. Приредила 
je 17 самосталних изложби. Излагала je на неко- 
лико десетина колективних изложби, учесник je 
бројних колонија у земљи и хуманитарних акција. 
Добитних je више значајних признања за цртеж и 
сликарство.

Из брака са Вукосавом-Вуком Бојовићем, 
академским вајаром из Београда има дјецу: Луку, 
Николу и Марију.

Снежана Бојовић, рођена Лазаревнћ

Рођена у Београду 8. јануара 1945. године. 
Основну школу и гимназију завршила у Београду. 
Природно-математички факултет-група хемија, 
завршила je у Београду 1967. године. Завршила je 
послиједипдипломске студије и одбранила магиста- 
рску тезу на ПМФ у Београду 1970. године. Ради-
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ла у Институту за биоло- 
гију мора у Котору и као 
шеф лабораторије у За- 
водуза психијатрију уКо- 
тору гдје je оформила и 
увела у рад клиничку био- 
хемијску лабораторију.
Од 1974. године ради као 
предавач, a 1978. je изаб- 
рана за професора орган- 
ске хемије на Вишој педа- 
гошкој тттколи у Београду, гдје je радила до 1987. 
године. Докторску дисертацију одбранила je 1984. 
године на Одсјеку за хемијске и физикохемијске 
науке ПМФ у Београду. Године 1987. je изабрана 
за доцента на Одсјеку за хемијске и физикохеми- 
јске науке ПМФ у Београду. Ha истом факултету 
je 1996. године изабрана у звање ванредног профе- 
сора, a 2001. године у звање редовног професора.

Важније књиге: С.Бојовић, Угљоводоници, 
Научна књига, Београд, 1978., С.Бојовић, Хемија у 
Србији у 19. веку, Научна књига, Београд, 1989, 
С.Бојовић, Сима Лозанић у српској науци и кул- 
тури, Галерија САНУ и Музеј науке и технике, 
Београд, 1993, Д. Виторовић, С. Бојовић, 3. Цеко- 
вић- Вукић М. Мићовић 1896-1981, живот и дело, 
Хемијаски факултет и Универзитет у Београду, 
Београд, 1996, С. Бојовић, Сима Лозанић, Едиција 
Знаменитији Срби, 1.коло Великани Науке, Прин- 
цип, Београд, 1996. Снежана je објавила и десетак 
поглавља у књигама и шездесетак научних радова. 
У браку са Радмилом Н. Бојовићем, има дјецу: Је-
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лену, Милицу и Драгану.

Драга Иванова-Бећова Бојовић

Рођенаje 1964. године у Ђурђевића Тари.Ос- 
новну школу je иохађала у 
Ђурђевића Тари и Косани- 
ци. a средњу у Пљевљима.
Добитник je дииломе „Лу- 
ча“. Дииломирала je на Од- 
сјеку за срискохрватски је- 
зик и југословенске књиже- 
вности 1989. у Никшићу.
Магистрирала je 1999. на 
Филолошком факултету у 
Београду из области Синта- 
ксе сриског језика. Од 1999 до 2001 радила je као 
лектор за сриски језик на Катедри за словенску 
филологију Универзитета у Петрограду (Русија). 
Ради у Никшићу на Студијском ирограму Сриски 
језик и јужнословенске књижевности, у Никшићу, 
и у ироцесу je израде докторске тезе „Гсжор По- 
тарја“. Осим тога, објавила je велики број радова 
научно-стручно-иоиуларне ирироде, особито на 
тему разградња сриског језика у Црној Гори. 
Коаутор je књиге Сриски језик између истине и 
обмане социолингвистичка анализа стања у Црној 
Гори. Учествовала јеи  на иреко двадесет научних 
скуиова домаћег и међународног карактера.
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Дуоравка Драгољубова Бојовић, удата Николнћ

Рођена je у Пљевљима 18. 07. 1963. године, 
од оца Драгољуба Милоса- 
вљева и мајке Данице, ро- 
ђене Булатовић. Виттту ре- 
алну гимназију завршила у 
Пљевљима, као лучоноша, 
a Фармацеутаски факултет 
у Београду. Прва je од оди- 
ва, a и прва особа у брат- 
ству Бојовића која je завр- 
шила фармацеутски факул- 
тет и стекла изузетно ува- 
жавано звање магистра фармације. Удата je за поз- 
натог позоришног и филмског глумца Марка 
Николића, са којим има кћерку Машу. Живе и ра- 
де у Београду.

Браикица-Маца Јованова Бојовић

Рођена je 1965. године у Пљевљима. Завр- 
тттила je правни и философ- 
ски факултет- енглески је- 
зик и књижевност. Магиста- 
рску тезу „Енглески језик 
као језик струке у крими- 
нологији“ завршила je на 
Филолошком факултету у 
Беграду. Сада je у завршној 
фази израде докторске ди- 
сертације. Објавила je већи
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број превода и публикација у часописима и пуб- 
ликацијама. Сарадник je лектор и коректор у неко- 
лико издавачких кућа у Црној Гори. Објавила je 
књигу „Око које не дријема“, посвећена првом сус- 
рету са српским Патријархом Павлом. Превела je 
двије стручне књиге: „ Парла мент данас“ и 
„Демократизација“ . Стални je судски тумач за енг- 
лески језик и књижевност. Живи и ради у Подго- 
рици.

Марта Милетииа Бојовић

Рођена у Бару 05.09.1974. године. Основну 
школу и гимназију заврши- 
ла у Подгорипи. a Архите- 
ктонски факултет у Београ- 
ду. Диплому магистра архи- 
тектуре стекла je на New Jer- 
sey Institute of Technology,
SAD 2002. године. Од 2000
2005. године je радила у не- 
колико архитектонских би- 
роа у Њујорку, укључујући и 
STV Incorporated и Perkins- 
Eastman Architects. Такође je радила и као асистент 
на New Jersey Institute of Technology, SAD 2001/2002. 
године. Бави ce архитектуром и урбанизмом. У 
Њујоку je радила на пројектима школа, станбених 
и пословних објеката , позоришта, библиотека и 
жељезничких станица. Била je члан тима на про- 
јекту за World Trade Center Transportation Hub архи- 
текте Santiaga Calatrave. Учествовала je као студе-
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нт на бројним архитектонско-урбанистичким ко- 
нкурсима и добитник je награда за уређење об- 
ласти Врело, Сокобања, „Градске капије“: АУПА, 
Панчево, градски центар Богатић. Kao предста- 
вник Архитектонског факултета у Београду и 
Удружења младих истраживача Србије радила je 
на рестаурацији палате ,,La Torra“ у Риму. Добитник 
je стипендије New Jersey Institute of Technology (2001
2002.).

Марија Вукосављева Бојовић

Рођена je 1979. године у Београду, гдје je 
завршила основну школу и 
гимназију. Факултет ликов- 
них умјетности у Београду, 
одсјек сликарство, завршила 
je 2003. године у класи про- 
фесора Јована Сивачког, код 
кога je уписала послиједип- 
ломске студије. Члан je 
УЈГУС-а од 2004. године. Са- 
мостално je излагала 2 пута и 
учествовала je на виттте колективних изложби. До- 
битник je награде за портрет „Ђорђе Босан“ . 
Приредила je илустрације за виттте монографија. 
Живи ca родитељима у Београду.

Викторија Миланова Бојовић

Рођена 1979. године у Суботици. Економски 
факултет у Новом Саду завршила 2002. године ca

-------- 4 1 6 ---------



BO JO VIC I R O D O S LO V  3 + + + glavn i.qxd 7 /5 /2007 6,42 AM  Page 385

Бојовићи - Шаранци Родослов

просјечном оцјеном 9.50.
Послиједипломске студије 
и магистратуру на Економ- 
ском факултету у Београ- 
ду с оцјеном 10. Наслов ма- 
гистарског рада je „Модели 
партнерства јавног и при- 
ватног сектора са акцентом 
на концесије у Србији“ .
Изабрана je за асистента на 
Економском факултету у 
Суботици за област Оптттта економска теорија. У 
току усавршавања боравци на Факултету за бизнис 
и администрацију у Бечу, Државном универзитету 
у Портланду (САД), шестомјесечни семинар 
„Агенција добре територијалне управе у органи- 
зацији Italsistem for enviroment, сертификовани уче- 
сник „Business Plan Training“ у организацији GTZ 
VDI/VDE-IT. Полазник je летње тттколе економске 
политике у Котору 2001. године са положеним ис- 
питима. Учесник je у два научно-истраживачка 
пројекта: University Science Parks-Organisational Fra- 
mework(2002-2004) и NOSIĆ-Novi Sad Incubation Cen
tre, финансиран од Њемачке агенције за техничку 
сарадњу(ОТ2). Објавила виттте радова у научним 
часописима из економије. Живи са родитељима у 
Новом Саду.

Горана Зоранова Бојовић

Рођена 26.11.1987. године у Пљевљима. Oc-, 
новну школу и гимназију завршила у Подгорипи.
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к а о  л у ч о н о ш а  и  Ј е д а н  о д  

н а ј б о љ и х  ђ а к а  г е н е р а ц и ј е .

Сада студира економију на 
факултету у Подгорици.
Ha такмичењу модне аген- 
ције ALLURE MODEL S у 
Београду 2005. године ос- 
војила прво мјесто. Kao 
представник Србије и Цр- 
не Горе учествовала на 
такмичењу у Кини (Гула- 
нгзоу) 12.11.2005. године, гдје у конкуренцији 52 
земље свијета осваја прво мјесто. Ha истом 
такмичењу освојила je и титуу најфотогеничнијег 
лица на избору. Сада се упоредо са студирањем, 
бави манекенством у Паризу, Токију, Милану, Ми- 
нхену. Веома често појављује се на насловним 
странама најтиражнијих модних часописима свије- 
та.
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БОЈОВИЋИ У АНЕГДОТАМА

1 .

Једне ирнлнке Турци сазнају да je у Шара- 
нцнма остало мало људн сиособннх за борбу, иа 
дођу у Шљнванско и засједну у једну кућу. Прнсиле 
жене и нејач да им донесу да једу и иију. Гостећн ce 
тако, a слободнн иошто нема ко да их наиадне, 
Турци заметну ијесму „Нема Чуна, нема суда, 
радићемо што хоћемо“. Пошто je Шљнванско до- 
тичио село до Богомоље, уилашене жене иошаљу 
дјецу да обавијесте Милована -Чуна Бојовића, Ko
ra су ce Турци одавно илашилн. Чуно je сам до- 
трчао до куће гдје су Турци засјелн, гостнли ce и 
ијевали, иа бане на врата ca својим џефердаром. 
Турци уилашенн вндећи Чуна на вратнма, a мнсле- 
ћи да ca њим нма још дружнне, иокушају лукавст- 
вом да га одобровоље и ирндобију узвнкнувшн: 
„Пуне очи, иуно срце“ Чуно им на то узвратн: 
„Слушајте Турци, дошли сте незванн, али када сте 
ушли у кућу, једнте и иијте, оио што ce затекло, ма 
други иут тако не долазнте!“ . Турци су у страху, 
ииак брзо наиустнлн кућу, иравдајући ce да нмају 
неке обавезе у дотнчном селу.

2.
Милован - Чуно Бојовић иозван je за дјеве- 

ра у сватовнма Глигорнја Џаковића. Турци на- 
ираве засједу сватовнма, у Конатама, искористи- 
вттти ирилнку за наиад када су сватовн одјахали 
коње да би ce одмарали. У окршају иогнне и буде
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рањено доста сватова, али и Турака. Међу погину- 
лим Турцима био je и њихов познатн јунак Алија 
Јунац, кога су звалн Бабо. Њега je убио Чуно. Иако 
тешко рањен, Чуно je успио да побјегне уз брдо 
Курозеб које je обрасло у густу ситну шуму, na га 
Турци нијесу моглн наћи.

3 .
Када je послије крваве борбе ca Турцма до- 

шло до умира, познатн јунак Милован- Чуно Бо- 
јовић, није хтио да иде без џефердара, мада je то 
било протнвно правнлима и договору. Стајао je 
тако no страни наслоњен на џефердар. Када један 
од Турака запита ко je убио познатог турског јуна- 
ка Баба, други Турчнн одговори: „Онај што стоји 
no страни, те ce наслонио на џефердар и који тада 
побјеже кроз нвљаке као чунак“. Тако je Милован 
добио надимак Чуно. Мјесто у Конатама гдје je био 
окршај шаранских сватова ca Турцима и данас ce 
зове Одјашиште

4 .

Познатн јунак Божо Шестовић тешко je ра-
њен у борби ca Турцима на Гавањама. Прнтрчао je 
Перо Милованов Бојовић да га нзнесе како му 
Турци не би одсјекли главу и хвалилн ce јунаш-. 
твом. Тетттко рањен Божо je рекао Перу: „ Перо, 
оставн ме, ja сам покојии човјек, ти ce спасавај!“. 
Ha то му je Перо одговорио: „ Неће Божу Турци
осјећи главу док сам ja жив!“ Изиио га je и спасио

5 .
Једне вечери код Новице-Нона Шћепанова
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je иа коиаку боравио Јоваи Цвијић, иаучиик свјет- 
ског гласа. Сједе, тако, велики иаучиик, домаћии и 
његов иајмлађи сии Богдаи уз богату триезу и раз- 
говарају. Како се зове оио брдо, уиита Цвијић? 
Мрчајевац, одговори Новица. A ово? Кучајевица. 
A ово? Шаригора, иеиогрешиво одговара Новица. 
Цвијић ие стигие све да забиљежи, иа поиово за- 
ииткује. „Слушај, ти, божји заборавииче! Само се 
у млииу трииут збори одговори Новица, али ииак 
удовољи захтјеву госта.

6.
Послије иогибије Мариика Вукосављева 

Бојовића у официрској тттколи иа Цетињу, кога су 
из љубоморе смртио раиила двојица четиих друго- 
ва (Мартииовић и Вукотић), a ои иако смртио 
рањеи усиио да се освети и убије обојицу, његовим 
родитељима два мјесеца иије дозвољеио да дођу иа 
Цетиње. Правдали су то иојавом иеке заразие 
болести. Када je, ио доласку иа Цетиње, Мариико- 
ва мајка уиитала књегињу Милеиу шта joj се деси- 
ло са сииом, ова je само одговорила : „Зло и моје и 
твоје!“. Мариикове убице су биле рођеии сетрић и 
братаиић књегиње Милеие.

7 .
Када се, у току борбе, иа самом иочетку 

Првог свјетског рата 1914. годиие, комаидаит ди- 
визије иитересовао каква je ситуација иа иоложају 
Горажде-Метаљка-Пљевља, гдје je главии иравац 
иеиријатељског иастуиања штитио батаљои којим 
je комаидовао Вуко Новичии Бојовић, одговор 
храброг комаидаита je био : „Извијестите госиоди-
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иа геиерала да ие бриие. Док сам ja жив, Шваба 
иеће изаћи иа мој положај!“. Тако je и било, тек 
када je пао у бици иа Грамусовићима, иепријатељ 
je заузео његов положај и славио „пирову побједу“

8.

Питали позиатог комиту и иосиоца златие
Обилића медаље Марка Перишииа Бојовића: 
„Како се комите штите од шпијуиа?“. „Ј1ако“, одго- 
вори Марко. „Ако се појави шпијуи, било гдје иа 
овом подручју, ие би осваиуо. Био je убијеи. И зато 
скоро да иије било шпијупа у иашем крају!“

9 .
Одлучио Периша Димитријев Бојовић да 

иде за Америку у печалбу. Укућаии га молили да 
ие иде, али ои оста упораи. Спремише му за пут 
брашњеиик, између осталог, и печеиу двизицу. 
Периша креиу иа далеки пут, али заста у првом 
шумарку у Рамовом ждријелу. Ту оста док je траја- 
ло меса од двизице. Послије иеколико даиа врати 
се кући, a када га упиташе шта би и што ие оде за 
Америку, одговори : „ Нема меии боље Америке 
од моје Змииице!“

10.
Једие вечери дође иа коиак Мићо Перков 

Бојовић код стриие Илиике и браће од стрица у 
Потпећу. Рече да je пошао у Пљевља. Пошто су 
вечерали и Илиика припремила лежај Мићу, стри- 
иа узе пушку и пође иа стражу иа мјесто гдје je 
сталио одлазила од када су муслимаиске комите 
крстариле околииом. Пита je Мићо зачуђеио:
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„Стрииа, гдје то идеш ca пушком ?“ . „Е ,мој Мићо, 
овако ja сталио док je копио стражарим иоћу од 
кад смо преселили из Змииице“ . У иеко доба иоћи, 
груиу пушка испред саме куће. Сва дјеца и Мићо 
поскакаше. Потом ce Илиика појави иа врата ca 
пушком и рече: „ Не бојте ce, умало ие убих вола 
Дивоњу“ Показало ce да je оиа видјела да ce у 
близиии куће иеко подиже и спушта. Оиа je тихо 
питала: „Ко је?“, a умјесто одговора оиа прилика 
ce опет почела покретати. Оиа тада опали метак, 
али изиад прилике, ие да убије, већ да отјера оиог 
који ce прикрадао кући. Чим je пушка пукла, 
Дивоња je устао и упутио ce тору, na га je оиа пре- 
позиала. Када су je следећег даиа почели задирки- 
вати како ce уплашила, одговорила je : „ иијесам ce 
ja за меие, иего за вас, дјецо моја!“

11.
Када je, у борби ca Турцима, у Старој Цр- 

иој Гори био рањеи, Милосав Лукии Бојовић je био 
смјештеи у болиицу Даиило I. иа Цетињу. Рањеии- 
ке je посјетио руски амбасадор из Дубровиика ca 
једиом од књегиња, кћери књаза Николе. Мило- 
сава изузетио високогим, отмеиог и лијепог рање- 
иика, који je храбро подиосио раие упиташе, кога 
има код куће. Ои одговори да су ce његови пре- 
селили из Шараиаца у Вашково, које je било под 
турском управом и да има мајку, сестру и два бра- 
та. Књегиња je иаложила амбасадору да им ce 
пошаље пакет робе и иовац. Када je послије ли- 
јечења дошао кући Милосава je чекало изиеиађе- 
ње. Пакет je био стигао, али од иовца ии трага. 
Одлучаи, какав je био, одмах je иаписао писмо ко-
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изулу у Дубровиику и обавијестио га да обећаии 
иовац иије стигао његовој породицп. Коизул je бр- 
зо одговорпо Новца миоју послат иа Цетињској 
пошти дпе....“и почела je потрага за њим. Убрзо се 
открпло да je иовац покрадеи иа цетињској пошти, 
na je Милосављевој породицп убрзо стигла обећа-
иа иовчаиа пошпљка.

12.
Грујица Мојов Бојовић je рекао Богдаиу 

Новичииом Бојовићу да ће се вратити из Америке. 
Послпје иеколико мјесецп Грујица се јавио Богда- 
иу : „ Драгп брате, опрости ми што иећу пспуиити 
обећање које сам ти дао. Не могу се вратити, ja 
коиачио видим да припадам овом свијету“. Педе- 
стих годииа 20. вијека бпо je жив, иемираи духом, 
и иошеи великом физичком сиагом те je често ми- 
јењао стаииште no разиим државама Америке.

13.
Када je шараиска чета прешла иа десиу оба- 

лу рпјеке Tape, 1912. годиие, и иапала вашковску 
караулу, Мплосав Лукии Бојовић je сам, иа за- 
препашћење својих другова, улетио у њу. „Како да 
ие уђем у караулу, говорпо je касиије, када су тамо 
моглп бити заточеии моји: мајка, браћа и сестре?“. 
Ha срећу, све се добро завршпло. Турцп су мало 
прпје њпховог доласка иапустили караулу и 
упутилп се пут Стожера.

14.

Радивоје (зваии Мујо) Бојовић, шараиски 
стотииаш, који je саградпо кулу Јуковића иа Стол-
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цу у Репнштнма (Богомоља) послије неког од бро- 
јиих турскнх похода на Шаранце у блнзннн куће 
нашао je рањеног и нзнемоглог Турчнна. Нахранно 
га je и лијечно и послије неколнко дана опо- 
рављеног превео преко Таре. Недуго затнм, прн- 
ликом новог похода Турака на Шаранце, запаљена 
je кула Јуковића на Столцу. Раднвоје je није обна- 
вљао, напустно je Богомољу и направно нову кућу 
на Љуљашци. Зиднне куле на Столцу још увијек, 
послије скоро 15о годнна, одолнјевају времену.

Томнслав Јованов нз Змнннце, праунук Ра- 
днвојев-Мујов, учно je школу у Пљевљнма заједно 
са Хазбом Нухановићем, касније познатнм сли- 
каром, и no наговору Хазбова дједа био je позван 
у кућу Нухановића, гдје je чуо нсту прнчу. Рањенн 
Турчнн je био прадјед Хазбов.

15.

Перо Милованов Бојовић, нако јунак на гла-
су , знао je да понекад прошверцује дуван нз Црне 
Горе. Једном прнлнком жандармн су му поста- 
вили засједу на обалн Таре, нспод села Пренћана. 
Била je мркла новембарска иоћ. Жандармн, било 
их je двојица, мнрно су чекалн у засједн. Када je 
Перо прешао на десну обалу Таре, оии су запуцалн. 
Два метка су погоднла Пера у ногу и ои се свално у 
Тару. Ухватно се за једну грану, и прнмнрнвшн се 
остао ту до зоре. Убилн смо га рекао je један од 
жандарма, нека га иоси мутна Тара. Окренулн су се 
и отнтттлн. Кад je био сигуран да су отншлн, Перо се 
пребацн на лијеву обалу ријеке, завн рану шалом и 
послије велнкнх напора стнже код својих у Ша-
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ранце. Прнчало ce да je један народнн вндар, 
блнзак рођак једног од жандарма, Перу затровао 
рану , плашећи ce да ће Перо ако остане жив, уби- 
ти му рођака, јер га je познао no гласу. За  то су 
Пера повели код једног вндара у Вранеш и ои му je 
мелемнма залијечно ногу. Но она je и поред тога 
остала краћа, na je касније рамао.

16.

Враћао ce ca Цетнња официр Лука Раднво-
јев Бојовић и при проласку кроз Змнннцу, навратн 
код Новице Шћепанова Бојовића да ce мало одмо- 
ри. Тих дана, Шаранцнма и Дробњаком ce ширила 
прича да je једна жена, нначе сумњнва морала, 
остала у другом стању ca Луком. A црпогорскн 
закон je оног ко би то урадио осуђивао на смрт. 
Неко je измислио ту причу да би Луки, који je био 
н велнкн јунак н велнки човјек, нанно зло. Још јед- 
иом ce показало да људска сујета, зло и пакост 
немају граннца. Кад je ушао у кућу, Лука je назвао 
Бога. Цвијета Новнчнна, жена коју су звалн Шута, 
нначе сестра војводе Лазара Сочнце, отпоздравн 
му као брату, али га je Новица, љут због те прнче, 
оштро срео ријечнма: „ Свакоме добра срећа, a 
теби зла срећа, што опоганн братство, срам те би- 
ло!“. Кад je чуо о чему ce ради, Лука ce једва одржа 
на ногама. Шута je замјернла мужу говорећи: 
„Нека Новице, не прнчај тако. To фукаре подваљу- 
ју Луки, љубоморне на његову славу и јунаштво“.
„ Пуца ми глава, Шута, морао бих ce мало одморн- 
ти“, рече Лука блијед као крпа. „Ајде лезн у 
Вукову собу , и одморн с,е рече му Шута. „ Пустн
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ти прпче људских погаии којима сметају твоје 
чојство и јуиаштво“. Лука оде у собу, a Шута иас- 
тави да кори мужа због оштрог прекора Луки. Не 
прође мало времеиа, a из Вукове собе се зачу 
пуцањ. Улетјеше у Вукову собу једио преко дру- 
гога, Новица и Шута и осталп који су бпли у кући. 
Ha кревету je лежао Лука , обливеи крвљу, са лев- 
ором у руци из кога се дизао дим. Био je још жив 
када му je стигла жеиа Стаиа, која му рече: „ Шта 
уради, Лука, да од Бога иађеш!. Што га, ако бп 
твоје , ие доиесе код меие, ja бпх га пазила као мога 
Радивоја“ . Кажу да je , са руком иа грудима, само 
усппо да три пута поиови: „Taj и овај свијет, иије 
моје!“

17.
Вуко Новичии Бојовић, комаидаит Језеро- 

шараиског батаљоиа, бпо je велики јуиак. Педе- 
сетих годииа двадесетог вијека , једаи стогодпш- 
шњак, Вуков војиик, Стевовић, je, описујући битку 
у којој je Вуко погииуо, у репортажи у „Илустро- 
ваиој политипгР изјавио: „И ту погпбе иаш комаи- 
даит Вуко Бојовић, јуиак каквог мајка иије рађа- 
ла“.

18.
За врпјеме аустриуграске окупацпје, док су 

једиом прпликом радили иа имању у Будечевицп, 
Милиико и брат му Вук примијете Швабе. Вук 
упозорп брата да бјеже, алп Милиико ие хтједе, већ 
иастави да ради. Када швапска патрола дође, 
ухапсе Мплиика и одведу га у Крш , у позиату Ба- 
рутаиу. Причао je ои, алп и другп, да су га три даиа
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и трн ноћп стављалн на невиђене муке. Измећу 
осталог су му забијалн лучеве „шпирке“- клннове 
под нокте. Милиико није нитттта прнзнао о наводној 
сарадњи ca комнтама. Када су га пустнли послије 
трн дана, лежао je шест мјесеци кући лијечен на- 
родннм лијековнма од убоја. Завијан je у сировнце
и шерљнву вуну.

19.
Послије капнтулације Црне Горе, 1916. го- 

днне, Аустријанцн су заробилн познатог јунака 
Саву- Пила Трипкова Бојовића и затворнлн у Ни- 
кшићу. Када су га одвели на прннуднн рад, ои je 
каменом убио стражара и ca пушком побјегао у 
Шаранце, у Студенца, код свастнке Крстнње Аи- 
ђелић. Ту ce крио у маскнраној изби испод куће. 
Неко je обавијестио Швабе гдје ce Пиле крије , na 
je војска дошла да га хапси. Пошто су зналн да нма 
пушку и да ce неће предатн, послуже ce лукавс- 
твом. Наговоре малољетног Крстнњнног снна да 
сиђе код Пила и од њега затражн пушку да je раз- 
гледа. Када je дјечак затражно пушку, Пиле му je 
дао, a ои, no раније добијеном упуству, нзбацн пу- 
тттку кроз проскок напоље. Послије тога, војска je 
Пила ухапсила и одвела у Никшић. Ha суду je 
осуђен на смрт вјешањем. Пиле je био нзузетно 
крупан, снажан и храбар. У народу ce ширила лег- 
енда да je нмао два срца. Прнлнком вјешања, два 
пута je кндао конопац на вјешалнма. Трећи пут су 
швабе ставнлн дупли конопац и тако објесили Пи- 
ла.

Због нздаје Пила, комнте у Шаранцнма, чији
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je вођа био Ботттко Бојовић, убиле су пеколнко уче- 
сннка нздаје. Даља освета je прекннута кумством 
нзмеђу Бојовића и Анђелића.

20.
Грујица Мојов Бојовић je бјежећи од крвне 

освете ( мислио je да je убио Машана Кнежевића) 
стнгао у Амернку. Kao добровољац, дошао je да 
помогне својој браћи у борби са Аустроугарнма у 
Првом свјетском рату. Брзо се прочуо no јунаш- 
тву , али и no правнчостн и одважностн. Једном се 
нашао у Инкшићу када je дијељена со становнн- 
штву. Иеколнко Шаранаца чекало je даннма да до- 
ђе на ред, алн ннкако да их позову. Видећи Грујицу, 
пожале му се да немају куд ићи у Шаранце без соли 
и да им се чекање чиии узалудннм, јер ови со дају 
само својима. Грујнца им рече: „Изгледа да предуго 
чекате за мало соли што ћете добитн моји Шаран- 
ци! “.Одшрафи двије ручне бомбе, приђе шефу ма- 
гацнна који je нздавао со и позва Шаранце: „ Ајте, 
Шаранци, товарнте со и нднте кућама!“. Ови га по- 
слусаше, натоварише соли колико су им коњи мо- 
гли иосити. За  све вријеме, старјешнна магацнна и 
његовн гтомоћннпн нијесу се ии помјерилн са мјес- 
та. „А сад, моји Шаранци, нднте преко Крнова и по- 
здравнте моје Шаранце и њихове горе!“ Са бомба- 
ма у рукама стајао je пред магацнном све док Ша- 
ранци нијесу са товарнма соли одмаклн.

21.
Колона швапскнх војннка кретала се поред 

куће Станојке Перишнне Бојовић. Иза колоне зао- 
ста један дугајлија, двометраш и поче претуратн no
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кући. Све што му се свпди трпа у свој раиац. И та- 
маи када je хтио да креие Стаиојка га дочека и 
сиажио ударп сјекиром у главу. Сав обливеи крв- 
љу, Шваба паде мртав. Десп се ту у близиии кум 
Раде Апђелић и поможе Стаиојки да мртвог швабу 
пребаце иа коња и у првом шумарку затрпају у зе- 
мљу.

Раде, брже боље закла јагње како бп имао 
објашњење за трагове крви. Када се вратише тттва- 
пски војиици да питају за друга, видјеше да Раде 
дере јагње. Узеше му га и задовољпше се одгов- 
ором Стаиојчииим да им je друг пошао за њима и 
да о њему тттттттта ие зиају. Тако je швапски војиик 
убпјеи Стаиојчииом руком, остао да труие у Куча- 
јевици.

22.
Остала je прпча, како je Михаило Добричии 

Бојовић поздравио краља Алексаидра Карађорђе- 
вића када je долазио послпје Првог свјетског рата 
иа Жабљак. Краљ je боравио иеколико даиа под 
шаторима, прпје иего je бпо изграђеи пут Пљевља- 
Жабљак и Жабљак-Шавиик, па je том прпликом 
долазио и иа Његовуђу. Мпхаило, као предсједиик 
општиие, поздравио га je у име прпсутиог иарода 
дивиим говором и пожелпо му прпјатаи боравак 
иадомак Ппрлитора, иекадашњег двора војводе 
Момчпла, гдје иема удобиости и комфора, алп има 
срдачиости и љубави према њему и његовој кући 
коју красп поштење и јуиаштво. Краљ je бпо 
иеобпчио задовољаи тим говором, прпшао je Ми- 
хаплу, загрлпо га и пољубпо, a тадашњег послаии- 
ка тог краја и среског пачелиика прекорпо што му
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раиије иијесу показали овог отмеиог и паметиог 
човјека.Том приликом, краљ Алексаидар je замо- 
лио Михаила да буде у његовом друштву све ври-
јеме док буде боравио иа Жабљаку. Тако je и било.

23.
У иападу иа Пљевља 1. децембра 1941. го- 

диие учествовала je и шараиска чета. Била je пос- 
тављеиа иа Плијешу, у којем правцу je иепрестал- 
ио дејствовала италијаиска артиљерија. Борци 
иевичии оваквом ратовању, склањали су ce у иесиг- 
уриим заклоиима испод брда. Миловаи Перков Бо- 
јовић, који je у војсци био артиљерац, упозори са- 
борце да ce ие склањају испод брда већ иа самом 
брду. Сви га послушаше. И чим су ce помјерили иа 
брдо, иеколико граиата удари иза брда у мјесто 
гдје су стајали ратпици прије иего их je Миловаи 
опомеиуо. Тако су захваљујући Миловаиу, сви са- 
борци спашеии сигурие смрти.

24.

Своје говоре иароду дурмиторског краја,
Никола Ш. Бојовић je завршавао ријечима „Српс- 
ко име умријети иеће, српска слава заштити ће 
се!“. М. Ж. комуииста из тог краја једиом добаци. 
„Докле ћеш ти Никола за то Српство, иијесмо ми 
Срби, ми смо Цриогорци, Срби су терористи!“. 
Николи je узврела крв. Види то Раде Лазарев Бојо- 
вић, na да би смирио ситуацију, обрати ce М. Ж: „ Je 
ли М., кад си ти рођеи?“. „Седамиаесте, друже 
Раде“, одговори М.“ „ У, може богами бити да ти 
иијеси Србии, овдје су били оии Шустори!“ одгов-
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ори Раде као из иушке. У Дурмиторском срезу, 
Аустроугаре су иазивали „Шусторима“, јер су уви- 
јек иешто шушкали, иа их иарод иије разумио. 
Преко три стотиие ирисутиих иа скуиу иуче у сми- 
јех, a оида се разлеже аилауз.

25.

Позиати љекар и комуииста дурмиторског 
краја, Момир Алексић, био je у завађи са Кршика- 
иама и једаи Кршикаиа га раии. Била je таква ири- 
лика да се морао обратити Николи Ш. Бојовићу за 
помоћ и сиас живота. „Момире, кажи, јеси ли кога 
убио?“. „Нијесам иикога, одговори Момир!“. „Па 
што те Кршикаие тјерају?“, уиита Никола. „То je 
стара мржња између иас и Кршикаиа“, одговори 
Момир. Никола га je иримио, заштитио и смјестио 
у Крш, гдје je био и штаб Драже Михаиловића. 
Момир je касиије као истакиута личиост у иоратиој 
Југославији иамтио Николиио добро, иа je и јавио, 
што баш иије била честа иојава, иомагао Николииу 
иородицу која je била у иемилости власти. Када га 
je, миого годииа касиије, сии Радмило обавијестио 
да je Момир умро, Никола je из Лоидоиа иослао 
телеграм саучешћа, али га je иотиисао само са „Н“ 
како ие би иаудио Момировој иородипи када се 
дозиа да му je саучешће иослао „ иародии иеири- 
јатељ из Лоидоиа“.

26.
Када му je стигао глас у Змииицу о смрти 

брата Рада, који je иа звјерски иачии убијеи одмах 
иа иочетку Дргог свјетског рата, Мићо Перков Бо-
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јовић je, без иајаве, иапустио кућу и изгубио се у 
иепозиатом правцу. Мјесец даиа породица о њему 
иије имала гласа и почели су сумњати у иајгоре. 
Када се послије мјесец даиа вратио кући, зарастао 
у браду и са дугим перчииом, укућаии га једва пре- 
позиаше. Пошто су га питали, гдје je био и шта се 
са њим догодило, Мићо им одговори: „Kao што ви- 
дите жив сам и здрав. A што ме питате гдје сам био, 
итттао сам да светим брата. И осветио сам га добро. 
Сваког даиа сам иајмање no једиог Радовог крвии- 
ка смакао. И сада могу иа миру да умрем!“

27.
Негдје, 1944. годиие, у кућу Миливоја Пери- 

тттииа Бојовића дође иаоружаии партизаиски кур- 
ирпослатиз Штаба мјесиог одбора. КазаМиливо- 
ју да има иаређење да га спроведе до мјесиог одбо- 
ра у Кршу. Успут, када су били у Зелеиој гори , 
курир репетира пушку и упери je према Миливоју. 
Миливоје се хитро окреиу, ухвати цијев од пушке и 
оиа опали увис. Када дођоше у Крш , тадашњи пре- 
дсједиик Мјесиог одбора Рашо Бојовић се изиеиа- 
ди када у ово касио доба видје Миливоја. Није зиао 
ко га je позвао. Када je Рашо сазиао шта je све M o 

r a o  да се деси, иаљути се, ишамара курира и поче 
да псује оие који су ово иаручили. Узе Миливоја 
под руку и отпрати га до куће у Змииици.

28.

Почетком 1942. годиие, код Николе Ш. Бо-
јовића, комаидаита дурмиторских четиика долази 
профеор пљеваљске гимиазије Жиц ииаче Хрват. и 
обраћа му се ријечима: „Господиие капетаие, до-
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шао сам да ce уиишем у четннке, али желнм да Вас 
уиознам ca чнњеннцом да ja нијесам ии Србин ии 
Хрват, ja сам Југословен.“ Никола му на то одго- 
вари: „Госиоднне ирофесоре, овдје иије у интању 
ко je које нације и вјере, него ко ce зашта бори. 
Виднте ли да су сви тнранн: Хитлер, Павелић, Ста- 
љнн и Броз устали иротнв демократије. Овдје je, 
ирофесоре, интање ко ce бори за демократију и 
вншеиартијскн систем, гдје свакн грађаннн нма 
иста ирава и слободе, али и обавезе!“ . „Госиоднне 
каиетане, ja сам за демократију као што je она у 
Енглеској, гдје краљ краљује, a да народ влада!“, 
одговори ирофесор Жиц. Дириут и узбуђен, Ни- 
кола га загрли и иољуби говорећи: „ Госиоднне 
ирофесоре, од сада нијесам за Вас госиоднн ка- 
иетан, него брат Никола Бојовић, a Ви сте госио- 
днне ирофесоре, мој брат јер ce борнмо за исте нде- 
але. Ми знамо да слободе нема без демократије!“

29.
У једној борби у којој je убио два четннка 

Николе Ш. Бојовића, у Пиви, буде тетттко рањен 
Обрад Цицмил, један од комуиистичких челннка 
Пиве. Видевши га да je рањен, Никола je чекао да 
исиали иунн рафал. Док му je Никола ирилазно, 
рањенн и бесиомоћнн Обрад раширн крваву ко- 
шуљу и узвнкну : „ Удри Никола, шта чекаш“. „Не, 
не, Обраде, ja сам Никола Бојовић, ja не убијам 
рањеннке“ . Никола je наредио да га иревију и иус- 
тио га je да оде и да ce лијечн у Планннн инвској. 
Када je дошао у Лондон за амабасадора СФРЈ, 06- 
рад Цнцмил je иоказао да није заборавно Николи- 
ио дјело. До тада je Никола у Лондону користио

-------- 4 3 6 ---------
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лажио име „Мери Премир“, a no Обрадовом до- 
ласку за амабасадора, Никола je могао да користи 
своје име.

30.

Годиие 1943. у Сурдупу Бојовића ( ограиак
кањоиа Таре, између Богомоље и Шљиваиска), 
иалазио се четиички збјег. Партизаиска колоиа je 
пролазила Штреком (пут који води од Шљиваиска 
ка Његовуђи) и иеко je са ивице Сурдупа пуцао иа 
партизаиску колоиу и тешко раиио осамиаестого- 
дишњег момка Јауковића, сииа високог партизаи- 
ског руководиоца. Партизаиски комаидаит je ври- 
скао, чупао себи косу, говорећи да иема куд иа очи 
оцу рањеиог младића. Кивии, почели су да пре- 
тражују Богомољу и околииу. Машаи Бојовић, 
који се с скривао са пушком и ие зиајући о чему се 
ради , видећи партизаие истакао je бијелу кошуљу 
иа пушку у зиак предаје. Разјареии осветиици, уби- 
ли су га рафалиом паљбом и масакрирали. Ра- 
њеиог Јауковића су доиијели у кућу Илиике Ми- 
ћуиове, a из Змииице су довели Илију Бојовића, 
студеита медициие, који je радио као љекар у једи- 
иици. Партизаиски комаидаит je запријетио Илији 
да ће га убити уколико рањеиик умре. Илија je пре- 
вио рањеиика и коистатовао je да му иема спаса. 
Видећи да ће Илију убити, Илиика му je кришом 
додала пресвлаку и тојагу, тако да je ои маскираи 
успио да се докопа шуме и избјегие сигуриу смрт. 
Рањеии партизаи je премииуо иа путу за Његовуђу.
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31.

Четннчка патрола доведе свезаног младића
у Штаб Николе Ш. Бојовића: „Господнне капе- 
тане, капетан Иван Ружић послао je убицу ваше 
мајке. Јуче смо га заробили!. Ои joj je и очи вадно“. 
„Море убијте разбојннка !. Што сте га и довелн?“, 
чује се глас присутннх , који се умијешаше у овај 
догађај. „Молим вас браћо оставнте га менн. Ои 
ми je убио мајку. Ja нмам толико снаге да га убијем 
ако га треба убити!“ узбуђено одговорн Никола. 
„Како се зовеш младићу?“, упнта Никола. „Друже 
капетане“. „Какав друг, није ои комуннста!“ на- 
валнше присутнн. „Капетане“, поиови свезанн, „ја 
се зовем Петар Даннловић, нз села Јунче код Жа- 
бљака. Сии сам Милутнна Даннловића“. „Колико 
нмаш годнна?“ .„Седамнаест“, одговорн младић. 
„Немој ме убитн, друже капетане молим те. Морао 
сам je убитн да je нијесам убио, убилн би оии мене. 
Тако су Петра Милића убилн , што joj није хтио 
ваднтн очи. И ja сам морао“. капетан Никола узнма 
кључ од стражара, откључава катанац и и пустн 
младића. „Нека ти je проста крв моје мајке! Сло- 
бодан си! Вјерујем да ииси разбојннк и да ћеш 
постатн добар Србин!“. Међу присутннма као да je 
бацио бомбу. „Како слободан, ти на то немаш пра- 
во. Данас je убио твоју мајку, сјутра ће другог, пре- 
ксјутра трећег“. Дража Миханловнћ- Чича, који je 
са стране посматрао догађај, приђе Николи рије- 
чнма. „Никола, слажем се с тобом. Праштање je
највећа освета!“ .
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32.
Када су снна joj, чувеног комнту Ботттка И- 

лнна Бојовића тражнлн комуннстн да га убију 
(пошто je одбио понуду Пека Дапчевнћа да сара- 
ђује ca њнма), његова мајка, поносна Иконија им je 
рекла да нема шанесе да га ухвате, цнтнрајући сти- 
хове нз народне пјесме : „ Ако Тале буде среће ста- 
ре, Кулаш ће га уз гору узннјети!“

33.

Дурмнторскн четннцн ухватнлн су познатог
шаранског комуннсту, касније генерала, Жнвана 
Кнежевића. Четннчкн командант je држећи пушку 
на готовс прилазно Жнвану говорећи : „Ухватнсмо 
ли те Жнване, ухватнсмо!“ У том моменту ce 
неочекнвано зачула наредба ca стране упућена чет- 
иичком команданту: „Раднвоје, спустн пушку, др- 
жим те на нншапу!“. A онда ce појавнла нмпреснв- 
на фигура Бошка Бојовића, који приђе Жнвану и 
ca њим ce пољуби. Разочаран, четннчкн командант 
je узвнкнуо: „Ј...нашу борбу, када Ботттко Бојовић 
спашава највећег комуннсту!“ Ha то je Ботттко уз- 
вратно : „Било шта да je, Жнвап je честнт и по- 
штен човјек и морате га пустнтн да иде!“. Тако je и 
било.!

34.
У кулу Николе Бојовића, гдје су остале 

једнно Николнна мајка Јања и супруга Драгана, 
долазе двојица партнзана. Видјевшн на знду слнку 
Николнну, обрецнуше ce на стару Јању: Шта др-
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життт слику овог издајиика?“ Поиосита старица, 
родом од Бошковића са Орје Луке му je узвратила: 
„Није мој сии издајиик, иего je јуиак и боље je 
његово г.... иего и ви и ваш Мошо, који вас je пос- 
лао да шпијате у ову честиту кућу!“. Повријеђеии 
партизаи се једва уздржао да ие покаже своју сиагу, 
a оида je извадио из џепа позив Јањи да се сјутра 
јави у Жабљак иа саслушање. Зиала je Јања шта то 
зиачи, na je када су партизаии отишли, пресвукла 
се у мутттку робу и покушала да побјегие. Нажалост 
иије успјела. Сустигли су je у дубоком сиијегу, сп- 
ровели за Жабљак, гдје je сјутри даи иа звјесрки 
пачии убијеиа. Ha излијепљеиим огласима који су 
осваиули следећег даиа у Жабљаку писало je да je
стријељаиа као аустроугарски шпијуп!

35.
Послије иациоиализације парие пилаие 

„Браћа Бојовић“ из Потпећа, Миладии, једаи од 
браће, je радио као машиииста иа пилаии која je до 
„ослобођења“ припадала њему и браћи. Једиом 
приликом, 1947. годиие, прекиие се дебели кожии 
каиттт шириие преко 30 цм којим машииа, преко 
главие траисмисије покреће све уређаје. О иабавци 
таквог каиша иа простору Југославије, у то ври- 
јеме, иије могло бити ии говора. Миладии иађе у 
кући комад каиша који je чуваи од раиије као рез- 
ерва у случају потребе. Прешивањем каиша са тим 
резервиим парчетом, Миладии je омогућио иаста- 
вак рада пилаие и отклоиио иастајање велике 
штете. Неколико даиа послије тога, дошла су два 
иследиика УДБ-е и одвла га иа саслушање, траже-
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ћи да преда капше које крпје. Нпјесу помогла 
Мпладннова правдања, ии то што прп претреснма 
није нађено пптттта за шта су оптуживалн, Мпла- 
днн буде осуђен за саботажу и днверзију на двпје 
годнне затвора са прннудннм радом. Пошто није 
бпло другог машнннсте да радн на парној ппланн, 
Мпладнн je прпје подне радпо на ппланн у Потпе- 
ћу, a послпје подне одлазно у затвор, у Пљевља. 
Тако je пуннх седам мјесецп одлазно у затвор и 
враћао се на рад, прелазећп пјешке у једном правцу 
десет кнлометара!

36.
Седма омладннска брпгада, у којој je Војпс- 

лав Марков Бојовић бпо војиик, буде разбпјена у 
Вранешкој долннн. Дође глас да je Војпслав погп- 
нуо, алп je нензвјесност о његовој смртн трајала 
пуннх мјесец дана. Долазе пријатељн код Марка да 
се распнтају и нзразе саучешће. Марко бјеше зак- 
лао двнзнцу и скувао месо за вечеру. Плеће двнзн- 
це ставе пред једног Војиновића, прпјатеља Ма- 
ркова. Ои скнну месо са плећке и пошто je добро 
осмотрн, рече: „Ако ме ум не брка, a очи не варају, 
a досад ме ннкад гледање у плеће није преварпло, 
твој Војпслав je жив и здрав и за дан- два ће доћп 
кућп. Но, ако нмаш коња, прнчувај га, у току иоћи 
ће га вуци нскасапнти!“. Марко те ноћп завеже ко- 
ња- алата за канат од кућног прозора. Ујутру, коњ 
заклан на прагу од куће, a Војпслав сљедећег јутра
дође кућн жнв и здрав.
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37.
Када je, ио завршетку рата, иостављеи за 

судију Окружиог суда у Београду, Богдаи je одбио 
иримамљиву иоиуду комуиистичке власти ријечи- 
ма: „Kao иристалица Демократске страике, ие же- 
лим да судим Гроловцима ca којима имам исто ио- 
литичко мишљење“. Остао je доследаи себи и сво- 
јим етичким ириицииима и иошао у иревремеиу 
иеизију.

38.

За вријеме резолуције Иифомбироа, иитају
Лазара Недељкова Бојовића, како je. „Како?!. 
Никако!. Даиас ce од Мила Ћосовића ие смије рећи
ии руски кумиијер, a камоли шта друго“ .

39.

Милић Ђорђијев Бојовић био je у Народиој 
милицији у вријеме када je једаи од њеиих главиих 
задатака био иотјера за одметиицима који иијесу 
ирихватали комуиистичку власт. Приликом једие 
такве акције, у селу Бобову иод Љубишњом, 
Милић je ca груиом милициоиера ировео иеколико 
иоћи код једиог мјештаиииа за којег су имали 
иодатака да јатакује ca одметиицима и да држи 
скривеио оружје. Милицајци су иредходио дета- 
љио иретресли кућу да би открили евеитуалио 
скривеио оружје. Послије иеколико даиа када су 
добили иаређење да иаиусте кућу осумњичеиог 
домаћииа. Милић, када ce указа ирилика да je 
осумњичеии домаћии сам, ce обрати ријечима.
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„Добро je што ти иијесу иашли пушку, ма си je и 
сакрио иа мјесто гдје би мало ко посумњао. Ни- 
јесам се могао одморити људски од затварача „тал- 
ијаике“. Жуљала ме je из сламарице иа којој сам 
лежао“ . Домаћии je претриуо од страха, али je брзо 
погледом и стиском руке исказао пуиу захвалиост 
што га Милић иије одао за пушку, и спасио га сиг- 
урие робије.

40.

Када je добио касету са жеиидбе Радоваиа
Лазарева Бојовића и када je видио у каквој се 
дивиој атмосфери свадбовало и веселило са пуио 
патриотских пјесама, Никола Ш. Бојовић je послао 
младожењи овакву поруку: „ Радоваие, ђедово 
радовање, увијек сам говорио да сви Срби који се 
Богу моле и слободу воле иду заједио. Пошто сам 
видио да je иа свадби било доста Бојовића, a како 
сам иајстарији no годииама, желим да вам поручим 
и пошаљем мој амаиет. Немојте се, ви Бојовићи, 
ии no коју цеиу, међусобио свађати и кошкати, иек 
иде ко год хоће у коју партију, али ви Бојовићи 
морате остати браћа и људи.! У току рата кад je 
живот човечји био мање од луле дуваиа, ja сам 
Радоваие, ђедово радовање, успио да ие дозволим 
крв ии свађу међу Бојовићима, без обзира ко je шта 
политички мислио. Увек сам захтевао и од вас 
захтевам да будете браћа“
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Вуко Новичин са суиругом М илевом, 1909 године
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Агш* U ib a n o v a :

AMANET BOŽ!
Časni iitro. Srpen Devatcnici «ei ćtnuici.

Z udoJu, po n im i nad tichym rrcadlcm jezera »tou 
rozhozena srjveni hondee vejiiidkv Zmimce, г klinu 
»vahć Sarigoiv > Kuća/evice vyjdy tfi Cernohorkv 
na konich Prm] niiove doiekv ozafovalv roinou 
krisu honJcćho rina Kohnurl rpiv h liu l dcn. Po- 
hled na rodid te ilunce, kteie te vyhouplo nut 
mofe hortkveh pruhii, vln a 4tlrt, zpoJa jeiti п>- 
topenych do modroftalovć mlhv, byl ćarov™/

Aviak v bolesti a v ilrkotti пстштапк krisy ko- 
lem tebe, a pronikne-h pfece v takovi chnli k tu li 
duii, dockne se |i tim ott/e|Um bodnutim. A feny, 
kterć jely titnto tkvelvm iitrem, W y k raini 
»mutne: zvćsti, ktere doily z boniti od Čainiče- 
kruiilv udce. Rakuianr i vdikou pfetilou napadti 
ćemohorike oddilv Janka Vuknn/r a obzvliltć 
v pnmich fadach varinsko-jeztnkćho praporu 
husti kotiJa »mrt Padaji Boiovići, Ruto. Tamo, 
pada i Vuko Eoiović m en prvnimi Jeho bratfi 
Vukoiav a Bogdan vidi lunikt Hrvati priv i ve 
chvili, kdv odnilen imehu rančneho druha. Spi- 
ehaji, ab> odnetli i Vuka, ш( rar.bteho ći mrtvćho 
— alc je pozdć Rakuianr vc na tW >rnou novym 
prudkvm Utokem Vukuv prapor te neudrii. Raz- 
kaz: uttcuptt. Keni is tu  my*liti na padle a raninć.
Je Vuko mrtev, ći галел, padne do zaieti Nikdo 
nevćdel a taki nikdo 7. lehćeji rtn£nych, vraerjideh 
«e na n£jaky den do tv)kh dorroru. nemohl N a  
ntc iiitiho »eho mladiikć ic n i  M đevi Ona vlak 
ncutete neii»ti<ty. ttftj 0» stfij muti vidit, oo )e 
1 re|lm Vukem.

Proto nvnl iedou rh  te iy  na konjeh pfet hlubokjl 
iabur. b y m i Тагу. pfet lemate temi K.r4)ovy jjotv 
k Pkvlitm « dile k bOMOMkć htamci k ća im ii 
Oo*tmiova Dannk* myilt na bratry Tavla a Boika, 

^ j v t ir o v n i f  ve Vukovi praporu. Spailt Je live a 
i t  . . MJeva ;cde za ui na *vćm bćluuii a eti nule 

петг foiiev jf ,( hiMnt te m u t n t  » U#

rT u ic t, M mihft, a » h P
mufr, tunika.' %U| kivnt i cW A u  ni tede 

L Andia Corovićovil icde ta  iynetn, »vym »vćtlm 
ferkvitem Tak »edou za «ebou — enerpirki Da- 

rinka, miiujid, »mv4 Mtleva, nakiiU Andia. Ale 
|iou dne« mlćrliv«. vifnć ir»rr» ra bratry, 

iena za mu tem, maika za »упет touil v chmumvch 
p/edtuchich.

Stvina muiivou neiittotou. nrvyd(2eia Mileva 
»ama vr velkem Vukovi dome v Aavniku Vtcdia 
na konć a pfijela ke *v< icdinć phielkyni, Darmce 
Đoiovićove ve Znunicj V p/ekt4«nych oćkh Mile- 
vmych »e li/i hrtaa pomyilenini, lr bv inad pfoce 
jen bylo pravdou, со *c iep ti t nahlat povida o ie- 
lim Vukovi. Muti miti jittoiu. nelzc takto liti Da- 
nnka nevihala 1 ona, 1 maika Ikome chiily vidit. 
co tc % Pavlem a % Boikem, — iak by moh!y ode- 
pHti doprovt4l M ilevi, kterou muti ttrtci, iako
rvVn w kU uX  *r4 ii V n k A  М Л Д м Ц  >4» maI«

vriifl u. k  p4d<, ficjprvc vt Zm»cl •
V SjVDiku A zde nechvbejo шс ncimininiu  
đv.«i m lijych  lidi, nic, u ,  urjceoV  la k o n ‘f" '" T ’ 
*ni гишу cariM tf život, byli if iu m . n i3 
мпи tebeu! 2eJ, takove *,y* tmrtelnym
ргорфбапо fen kratce. j ^ ^ j j | |§ |c h o  ztritou po- 

I znati crnu.

г-и ...> I .» ii V -1 *7 ГГт

t a ! в&' ј-р 'л ч v . i R A f  •
• p ith i k Skacni. do pivnich H đ, ak opit u* vr*d 
po vlriznVth botlch na Savnik. k tve milovane a 
miluiid Milevf Sotva nunul tok a u i «* ozvai*

Репоршажа објављена v Чешким новинама o погибији Вука 
Новичина Бојовића
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Bojoeuhu - Шарапци Родослов

MapiiHO Вукосављев Bojoeuh v официрској школи на 
Цетињу 1910. Године. У средини Никица В.Кнежевић 

(фотографија je ошшећена, али вриједна)
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Богдан Новичин Бојовић ca суиругом Јелом

Подгоричка скупшшина, 1918. Богдан Новичин Бојовић v 

iiоследњем реду означен стрелицом

450
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Богдан Новичин Бојовић ta  Орденом Свешог Саве

Група Bojoeuha на Црном Језеру 1932. године. Слијева на 
десно ciitoje : Милорад Дивоки, Лука Bojoeuh, Павле By.iuih, 
Лазар Bojoeuh, нн, Вогдан Bojoeuh, нн, нн, Вошко Bojoeuh 

Саео Лопушина, У преом реду с лијееау десно: Илија 
Bojoeuh, нн, нн, Вуко B. Bojoeuh, Јела B.Bojoeuh, нн, нн, нн, 

Ноеица B. Bojoeuh, Даринка Bojoeuh Диеоки, нн

-------- 4 5 1 ---------
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Војвода Бошко Илијин Бојовић, вођа комшаа v 

Дурмиторском крају, 
на фотоГрафијама из 1916.ii 1921. године
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Бошко Илијин Бојовић ca сесшром, зешом u сестрићем 
Дивокијем, 1929

453

+
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Бојовићи - Шаранци Родослов

CPUCKA НЛРОДНА ЈУНЛКИЊЛ 

Ј Е Л Е Н А
t  21. марта 1921 Г.

Пошшанска разгледница v часш Јелене Шаулић- Bojoeuh,

1919

454
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Ha Масариковом слету соколара у  Прагу 1932. године, с 
лијева на десно: Милорад Дивоки, Бошко Илијин Бојовић, 

Милош Станшиин Бојовић, нн, Франц Дивоки

455
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

ш & У  т *
Вукосав Новичин са суиругом Сшаном u сином Луком, 

1930. године

Ж Ш 1 .В Д Ј
П psi je  два мјесе 

Аукоспв БојовиК, - 
ранаца, н сахрање 
родном сслу ЗмињиЦ 
јеагропитом говррј? јј, 
вим гробом Г. М«ии*Ц< 
рекао je порвд осталс

Тексш v ,, Полиишци" о смриш Вукосава Новичина 
Bojoeuha, 1937
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Бошко Илијин Бојовић ca Шаранцима, 1929. годане

Породица Сшаншае Д. Бојовића у Пошпећу 1928, с лијева на 
десно: нн, Милош С. Бојовић, Загорка М. Бојовић, 

Милуишн С. Бојовић, Госпава М. Бојовић, Миладин С. 
Бојовић, Дуња Бојовић-Голубовић. У првом реду 

ДраГутин С. Бојовић, Илинка С.Бојовић,
Момчило М. Бојовић.

457
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Бојовићи - Шаранци Родослов

I

i

Парна иилана Браће Бојовић иодигнуша у Пошиећу 1938. 
године. Национализована 2.12.1946. године

М илош Сшанишин Бојовић ca иосесшримом Марицом 
Хнојчек u супругом Мијољком у Београду, 1939. године
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Михаило Јованов Bojoeuh са суиругом Ружицом, Бања Лука
1936. Године

Зеш Bojoeuh a: Франц Дивоки Odueuh за ионос Bojoeuha: 
Генерал војске Р.Чешке Милорад Дивоки

------- 4 5 9 --------
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Лука Вукосављев Eojoeuh, са ђацима u школским одбором  
на Илином Брду, 1934. године

Шарански сшрељачки вод 1938. године
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Никола Шћеианов БојовиН,Св. Тројице код Пљеваља З.мај

Никола Шћеианов Бојовић, на Калиновику, иред бишку на 
Нерешви, 1943. године

461
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Оснабрик 1947. године: Гавро П.Бојовић, Јевшо Ружић, 
Никола Ciiacoeuh u Никола Ш. Bojoeuh

Чешнички конГрес у Лесшеру 27.9. 1975: Говори Никола Ш. 
Bojoeuh, десно od њеГа Војвода Bvjuh, TIypuh u Јевђевић
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Никола Ш.

Београд 2004. Новински извјешшаји са сахране Николе Ш. 
Бојовића. Опело je држао Митрополит Амфилохије.

Бојовић са Њ КВ краљем Пешром II у Лондону

Витез духа, образа и вере

463
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БојовиНи - Шаранци Родослов

Његовуђа 1943. Вуко Б. Бојовић држи v крилу Јању u 
Драгољуба. Поред њега Радмило u Вуле

Бојовића снахе u одиве ca дјецом v рашним година

464
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Bojoeuhu - Шараици Родослов

Миливоје Перишин Bojoeuh са иородицом 1946. године..

...u 1980. године

465
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Потомци Алексе Радованова Бојовића: С лијева у десно: 
Радосав, Милован u Радиван са Милком, Марицом, 

Ристом u Саветом

Породчце Јована u Милана БојовиИа у  Змчници
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Бојовићи - Шаранци Родослов

t i

Једна od породица Бојовић иреселили у  Србију. Смшак из 
1954. годинс

Велнки углед у  Словенији. IIородица Драгоја Радоманова 
ca ДраГојевим братом Зораном.која живи у Словенији

-------467 --------

е
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Пошомци Малише Милушинова: Милушин -Мина сједи, 
Свеозар v црногорској капи

Павле-Мићко Бошков Bojoeuh са Мијом Алексићем
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Група Бојовића одмара послије косидбе.С лијева на десно: 
Никола Мирков, Вук Вукосављев, Радуле ДраГов, Вукола 

Вуков, Милинко Вукосављев u Padoje Милинков

Породица Радосава Алексина Бојовића: суируга Милка, 
кћери Слободанка u Љубинка u синови Божидар u

Томислав, 1958

469
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Домаћинсшво за узор: Вељко Лазарев Bojoeuh са суиругом
Вожаном

Добар doMahuH, али u ловац :Вељко Лазарев Bojoeuh са 
богаишм уловом
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Бојовићи - Шараицн Родослов

Пред кућом Вељка Лазарева

471
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Бојовићи сједе, невјесше им ciitoje: Синови Милована 
Перкова Милорад, Слободан u Велииа ca супругама

Груиа Бојовића v Зминици:: Периша Миливојев, Љубисав 
P ao H iih , Радисав Јованов u Војислав Марков
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Свашови Војислава Јованова Бојоеића се договарају

n

Свашови за одиву Бојоеића. са удаје Љеие Вељкове Бојовић

473

е
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Eojoeuhu - Шаранци Родослов

Одиве Бојовића, cecutpe Маруша u Mapa Вукове

Братственици на шужном скуиу. Ђорђије Радев, Новак- 
Зеко Радулов, Божо Божидаров u други
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Насловна сшрана књиге Илије Бошкова Bojoeuh a 
, Разговори на феанцуској левици “ која je иреведена 

на француски

Новица Богданов Bojoeuh u Томислав Јованов Bojoeuh v 

иосјети Драгушину Сшанишину Bojoeuhv v Н. Саду 2002. г

475
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Новица Бојовић ирима Окшобарску награду Београда, 

1985. године

Пешар-Перо Боилков Бојовић ca Јусшином 
Поиовићем

-----476-----
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Бојовићи - Шарапци Родослов

Млади Бојовићи, расли у Другом свјешском рашу, сазрије- 
вали у послијератним годинама:. Тројка у првом реду: 

Томислав Јованов, Јован Радов, Војислав Јованов. Тројка у 
другом реду: Драгољуб Лукин, Милеиш Радомиров, 

Вукосав-ВукЛукин

Бојовићи на сшудијама у Београду на дочеку Hoee године 
1957: Слијева на десно: Томислав Радосављев, Томислав 

Јованов, Јован Радов, Борислав Кандић са дјевојком, 
Божидар Милошев, Момчило Стеванов са будућом супру 

гом Мирјаном Ђорђевић
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Увијек заједно, као рођена браћа: Божидар Милошев, 
Томислав Јованов u Момчило Сшеванов у Београду 

1959. године

Милеша Радомиров, Томислав Јованов, Божидар Милошев, 
Пешрашин Вуксанов u Јован Радов v Шшохолму 1989.
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Јован Радов Bojoeuh, иред Универзишешом Ломоносов v

Москви

Јован Радов Bojoeuh u peć Сорбоном у Паризу
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Јован Радов Бојовић са академиком Зораном Лакићем, у  
Паризу 1978. године

Е роф . др ЈОВАН Р. БОЈОВИН

ЗАКОНИК 
КЊАЗА ДАНИЛА

Ј една od књига Јована Радова Бојовић 

480-

+
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Vojisktv Bojović

TOLSTOJ 
U SRBA

partizanska knjige

Војислав Јованов Бојовић: Трајно u велико дјело

Момчило Сшеванов Бојовић, као амбасадор СЦГ иредаје 
аГреман предсједику Туниса Бен Алију
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Момчило Стеванов Бојовић врши иочасну смошру иослије 
предаје агремана предскједнику Туниса Бен Алију

' U U H  RUHU - ORTAK DEfiERlER VE BARI? SEMPOZTUMU 
3 • 7 MATIS 2001 

ANKARA • KAPAO 0KYA
ABNA

StPMPOSlUM 0F BALKAN SPIRn • C0MM0N GOALS AH
gL MAT 03 • OUDOI 1

ш а м  Л рао о ш  V

Момчило Сшеванов Бојовић говори на Међународном 
симпозијуму у Анкари
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Божидар Милошев Бојовић заједно ca чувеним проф. 
др Р .Морнексом пресједава 2. конгресу ендокринолога 

Европе, Љубљана, 1990. године

Б н ж и л а р  М . Б ојов и ћ

СВЕ О
ШЕЋЕРНОЈ
БОЛЕСТИ
ВОДИЧ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ

Једна od књига Божидара Милошева Бојовића
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Божидар Милошев Bojoeuh код ЊВ 
Пресшолонаследника Александра

Божидар Милошев Bojoeuh потписује Декларацију са dp 
Војиславом Кошшуницом о сарадљи ДСС u Српске 

Народне сшранке, Подгорица 1998.
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Вукосав-Вук Лукин Бојовић v 3 0 0  вршу 
ca познатим глумцима....

v ашељеу.

485
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Бојовићи - Шаранци Родослов

c a  T o m o m  Николићем u  M u h u -Максом.

на радном мјесшу.

486
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Милеиш Радомиров u Јован Радов v Паризу 1978. године за 
вријеме сшручног усавришвања

Архишексшонски иројекш Милеше Радомирова Eojoeuha за 
шрјање u памћење :Блок 5 v Подгорици....(1)

487
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БојовиНи - Шаранци Родослов

..Блок 5 (2)

Робна кућа у Жабљаку

488
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

Бошко Илајан v свом дому са Павлом-Мићком Бошковим  
u BudoM Бошковом

Игор Војислављев u Бошко Илијин

489
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Бошко Илијин v предсјесцшшшву великог научноГ 
скуиа византолога

O B ir N T A L IA  C H H IS T IA N A  A -N A LEC TA  
IM

B«*»l

I 1П 1010С.П  MONAHCHlQJJE 
IJANS IJ-S IIA^IO-KUM.RAJ'HIES DYNASTIQl ES

in i  m o y e n  Ag e  s e r b f

»mneio ИТПЛ' •> ■ mne*1
П Ш Л ‘ М М И  ***>-‘<'1 «'

Визаншолог свјешског гласа: Једна od књига Бошка 
Илијина Бојовића објављена v Риму на француском
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Бојовићи - Шарапци Родослов

Његово иреосвешшенсшво мишроиолиш Амфилохије 
освешшава темеље цркве у Зминици

Његова свешосш Пашријарх Сриски Госиодин Павле на 
темељима храма у Зминици

----------------- 4 9 1 --------------------
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Bojoeuhu • Шаранци Родослое

Његова Светост Патријарх Српски Господин Павле u 
Митрополит Амфилохије при посјети Шаранцима ( у поза- 
дини један od дарадаваца Небојша Војислављев Bojoeuh) ....

.u дому Јована Радова Бојовића
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Бојовићи - Шаранци Pobočnoв

Камен куле за вјечно шрајање. Радмило Николин Бојовић 
један od дародаваца...

Ч *  ' ' т

Први радници на храму у Зминици 

----- 493 ------

е



Пеђа Piicuiiih: Прјекат цркве v Зминици

Владика Јоаникије са Радмилом Николиним иред храмом 

------------ 4 9 4 --------------
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Мишроиолиш Амфилохије вјенчава Секула Рашова 
Бојовића u Душку

Прије доласка у родне Шаранце (у иозадини). Радмило 
Николин u Бајо Рашов 

------------ 4 9 5 --------------
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Исконски везани за Шаранце: Породица Милуна 
Миланова Бојовића

Усијешна каријера у Ериксону, али Шаранци у срцу. 
Веселин Данилов Бојовић са суПругом
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Бојовићи - Шаранци Родослов

i  m

V ^v^A ’ • к4т
* |У А -

. .  ■ -

J Vi*V •. -• • ■ i *-• *> ■

Новица Богданов са супругом Вером: Трајна веза 
са Зминицом

Новица Богданов са Вуксаном Бојовићем 

-----------4 9 7 ------------
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Новица Бигданов ca друшшвом у Зминици

Предах пред камером у љепоиш Шаранској 
Томислав Јованов ca супру- Зоран Радоманов ca супру- 
гом Владицом гом Босом
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Радо виђени гости у дому Бојовића: 
Мишрополиш Амфилохије u Веселин Шијаковић са 

Радмилом u Драгољубом- Зејом

Брашски дом за окуиљање u углед. Пред кућом 
Бошка Илијина
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Млади Бојовићи на одмору у  Зминици

Бојовићи- косци без иремца

500



Да ceeiiio Преображење u црква у Зминици буду вријеме u 
мјесто окупљања братственика, племеника u гостију...

501
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Bojoeuhu - Шаранци Родослов

у  Зминици- љеиоши над љеиотама

502
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Бојовићи - Шаранци Родослов

6 

ПРИЛОЗИ
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Бојовићи - Шаранци Родослов

Никола I Петровић Његош

ШАРАИАЧКО И ЈЕЗЕРСКО КОЛО

Да л су дуси тајаиствеии 
с развалииа Пирлитора 
иас Шараице и Језерце 
иавјестили иа злотвора?

Да л из крила заборава 
спомеи диже иас Момчила?! 
Није иего дух велики 
животвориог књаз -Даиила

те се Тара и Дурмитор 
зачудише иашем маху, 
кад држасмо до no Босие 
и Србије све у страху.

Некрштеиа би се меса 
још у иаше иашло клаице 
a град би се саградио 

од костура под Рудаице,

којег рука Јосифова 143 
оидје јата иаслагаше, 
a већ иека колико га 
Таре вали заваљаше.

Kao Живка, 144, Трипка 145, Мића 146, 
Бећка 147, Вука 148, Димитрија 149 
и ка Малог с Пода Јаика-
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Бојовићи - Шаранци Родослов

внтезова бољих није

Имена ce њина неће 
заборавнт док je Таре, 
уз гусле ће одјекиват 
од Ловћена na до Шаре.

Објашњење:

143 Јосиф Киежевић, капетаи

144 Капетаи Живко Шибалија (Шибалић)

145 Војвода Трипко Џаковић,

146 Мићо Глушчевић,

147 Бећко Закић-Раичевић

148 Вук Криваћевић, барјактар,

149 За Димитрија иије дато објашњење како ce 

презивао.

За Малога с Пода Јаика иије дато објашњење како 

ce презивао, али ради ce о Јаику Нововићу
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Бојовићи - Шаранци

Комита Млађеи Џаковић

ОРЛОВИШТЕ

Жеља ме je поиијела 
у старииу да похитам: 
о племеиу Шараицима 
старе људе да упитам.

Ђе ли му je колијевка 
и како ли доспје амо 
у врлети ђе- ио вуци 
и орлови живе само

И јуиаке оглашеие 
што je племе српству дало 
да помеием, да им име 
у заборав ие би пало.

Сви ми стари сложио кажу 
преци су ми с кршиих страиа 
са Сомииом и Његошем- 
село им се звало Плаиа

Па због крви са Турцима 
измаче се храбри старац- 
Никола му име било, 
a због краста прозваи Шарац.

Родослов

Брат му оста, потурчи се 
и Авдо му име даше,
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Бојовићи - Шаранци

те Авдића братство љуто 
с њим Турци засноваше.

To je братство одњихало 
гатачкога барјактара 
Шобот-агу-чије ирси 
грије сриска крвца стара.

A од браће што ии вјеру 
ии огњиште не иустише - 
Зимоњићи и Бабићи 
јунаштвом ce ирославише

Шарац нађе добро мјесто- 
Мартиниће иокрај Зете, 
ал, несрећа од Турака 
и ту њега брзо срете:

Кћер му Турци уграбише, 
оиет на крв ои налеће... 
иа навише, у иланнне, 
Колашину тамо креће.

Ha утрини код Бистрице 
уморан ce уставио, 
иа дом иови да замеће 
ту савардак иоиерио.

Родослов

Ал, у срцу ЈО Ш  ИОСИО 

остављену родиу страну, 
иа ио Плани завнчајној
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Бојовићи - Шаранци

колашииску крсти Плаиу.

Ту му близу дом богати 
брђаискога киеза Груја, 
уз киеза се Шарац приви 
као љута уз три гуја.

Па књажевом једииипом 
првијеица сииа жеии..
Неће проћи миого љета- 
зет ће таста да замјеии:

Мјесто Груја Шарчев миро 
за бистричког дође киеза- 
брђаии му чврст ослоиац 
са Турцима добра веза.

Стари Шарац ту дочека 
крај сељењу и мукама: 
ту умрије лаком смрћу 
сииовима иа рукама.

Ал, злу вичаи зло предвиђо 
na иа смртиом часу, веле, 
амаиет je оставио 
да сииови отле селе:

С прага турског Колашииа, 
са дохвата турског маха 
и проклео да се Турчии 
њиие части ие би така.

Родослов
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Бојовићи - Шаранци

Иза рата и побуиа 
иастадоше страшии даии- 
турске сјече, паљевиие, 
и отмице и зиидаии.

Сви потомци старог Шарца 
плаиииа се дохватише, 
na међ Тару и Дурмитор 
ко у шаиац ускочише

По имеиу претка Шарца 
Шараици се сви прозвали, 
ту слоњеии од Турака, 
иове њиве заорали.

Од тад, пуиа два вијека 
чактар куца пашњацима, 
a џефердар одлијеже 
no горама и клаицима.

Рвало се кршио племе- 
зими сиијег, љети Турци- 
а гости му вазда били 
и ускоци и хајдуци.

Чак до Дриие и до Лима 
Чете су му четовале, 
a уз Тару све до Поља 
лаице ропства расковале.

A у боју под Рудаице 
све je српство задивило:

Родослов
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Бојовићи - Шаранци

шест хиљада Турака je 
ииз литице иоломило.

Свако братсво у илемену 
јуначко je јато било, 
ђе ce гине-једно другом 
не би мјесто устуиило.

У кршнијем Руданцнма 
гласнуше ce сиви тићи, 
a ио дједу кнезу Миру 
ирозваше ce Кнежевнћи.

Уиуци су кнеза Мира: 
Јоксим, Раде и Матије, 
иа кнез Марко и Радуле, 
иа Радован и Ђорђије.

Па барјактар Днмнтрије, 
што с барјаком на високо 
на Илииом брду тамо 
у бој креће као соко.

Сви су онн добро били 
и главари и јунаци

ио на чело свих Шарана 
најирвн ce Јоксим баци.

Књаз Даннло иоставн га 
за шаранског каиетана- 
Црној Гори да на Тари

Родослов
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Бојовићи - Шаранци

буде стража поуздана.

Под барјаком црногорским 
са Шаранским јунацнма 
шест годнна орлово je 
и задаво страх Турцнма.

Ha бедеме Колашнна 
са Новицом ударао, 
a с Мирковом славном војском 
Омер пашу дочекао.

Породнца Ранчева 
пет брастава нешто мањнх 
јунаштвом се огласнше, 
далеко се чуло за њих,

У Алузн Бећко, Зуко 
орловн су људски били 
и Тару су внше пута 
турском крвљу замутнлн.

У пјесмн се некој пјева: 
пукнел пушка храброг Зука 
Турцнма се вазда знаде 
и несрећа и нерука.

A о Бећку на мркову, 
Шаранскоме стотннашу,

и данас нам омладнна 
пјева стару пјесму нашу.

Родослов
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Бојовићи - Шаранци

Од Алуге хајдмо Кршу, 
na одатле Богомољи- 
иико ие би мого рећи 
ђе од бољег лежи бољи.

почећемо од првога 
шараискога свештеиика- 
попа Вида, што широких 
бјеше мисли и видика.

Светим крилом Петра Првог 
Шараице je закрилио 
и три стара маиастира 
покрај Tape обиовио.

A у Босии кад би буиа 
ои с Турцима посо справља 
да се тттири Цриа Topa 
све до Лима и Пљеваља

A Гледо je код оваца 
турску чету сам дочеко 
и ријечи и оружјем- 
то се чуло иадалеко.

Па поиосии Смајо, с десет 
Раичевих потомака, 
чека силу крај огњишта- 
и сви гииу без узмака.

Родослов

Па Вук Смајов са барјаком
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Бојовићи - Шаранци

узор јунак свих Шарана, 
што у земљу однно je 
једанаест љутнх рана.

Вук je људскн збнља био, 
јунаштву му нме личи- 
његовијем подвнзнма 
род се његов и сад днчн.

Колико je турскнх глава 
послекао на мегдану- 
њему равног није било 
у сву ову кршну страну.

Бојовнћн: кнез Милета, 
попу Виду десна рука, 
и јунацн међ првијем: 
Бошко, Мујо, Трнпко, Лука.

Сад пођнмо Брајковачн 
до Џаковнх потомака: 
ту нас чека гробље славно 
и главара и јунака.

Ћор-Симо je смјелн унук 
Ранчевог Џака био- 
ои Турцнма, ннкад, веле, 
нн „на вјеру“није хтио.

Па нн Ченгћ Сманл ara, 
за највншег свога маха,

Родослов
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Бојовићи - Шаранци

Симу није наметнуо 
ии злума иити страха.

Девет снна ко орловн- 
соко Трипко међу њима 
војвода je свим шаранскнм 
и језерским јунацима.

Ha граннци, хучној Тари 
Црној Гори бедем тврди 
славном смрћу завјет књазу 
ко Обилић ои потврди.

Па Гаврнлов Миливоје, 
брат од стрица војеводи- 
од њега ce јунак бољи 
у Шаранце још не роди.

Ha Стожеру турској кули 
кроз куршуме, луч и сламу.. 
те Турака тридест живих 
у стравичну спжи пламу

A на Ђатлу с Каљићима 
пушчаном ce ватром срете- 
такав сусрет и приличн 
старе ране кад ce свете:

у трен један, нз пушака 
ои Мурата, Фејзо њега, 
посред чела погодише - 
неста зрака последњега.

Родослов
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Прије тога иадоше му 
брат и отац иа Левере: 
овој кући би суђеио 
да ириродиом смрти ие мре.

Па три сииа Малишииа: 
Јаков,Тодор, Селмаи млађи, 
што у боју иа Стожеру 
муњевито мач извади:

једиу турску главу скиде, 
иа за другом хитио маиу- 
док задоби од Турака 
смртоиосиу љуту раиу.

Клоиуше му мач и рука 
сред замаха и иолета 
одиесе му младу главу 
злог Каљића Фејза чета.

Јакова je књаз тттиљао 
код босаиског авајлије, 
коме Јаков скут и руку 
иољубити хтио иије.

Авајлија љут уиита:
„Шта мислите ви Шараици“ ? 
Јаков мјесто одговора 
у крило му Фишек баци.

Па и Тодор, кад би страшии 
турски иолом иа Шараице,

Родослов
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c Турцнма ce мијешао, 
у најтјешње љуте кланце.

У Пренћане и у Пода, 
с обје стране бучне Таре, 
Вуковића братство рађа 
и јунаке и главаре.

Ту je Исак харамбаша.. 
na стотннаш соко Лека... 
Јанко мали, чијега je 
јатагана стала звека.

По Турцима под Руданце, 
када вјечну убра славу- 
кад уграби у сред боја 
Мићановић Куја главу.

Поп Радосав ту до скора, 
међ Шаранским главарима 
и памећу и чоештвом 
бјеше први међ првнма.

И на крају поменнмо 
бројно братство Анђелића, 
што растури на три краја 
јата својих сивих тића.

Прво јато старом ce je 
завичају повратило, 
те Заође крај Билеће 
јунаштвнма окитило.

Родослов
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Друго јато око града 
Колашипа крварило, 
na у Поља колашинска 
на мач земљу задобило.

Треће јато-са матицом 
зло и добро дијелило, 
међ Шаранским јунацима 
вазда му je мјесто било.

Хеј, Шаранци, племе зорно 
што другујеш с орловнма, 
дивно л си се окитило 
јуначкијем гробовнма.

Али гробље ти нијеси, 
сад си млађе ио икада, 
е јунака младих нмаш 
ко цвијећа no лнвада.

Старом славом опијено 
спремају се младе чете- 
примиче се час завјетнн 
да Косово Срби свете.

Па кад крене час жељенн, 
када кликне цар јунака- 
уннпн ће пут Косова 
полећети без узмака.

Родослов
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Млађен Џаковић рођен у Шаранцима, a када je одра- 
стао био je у служби као перјаник књаза Николе на Цети- 
њу. У току Првог свјетског рата био je у комитама u борио 
се против аустроугарске жандармерије u војске на тери- 
торији Црне Горе. Kada су Аустријанци одступили из Пље- 
ваља Млађен je први ушао са својим комитама у ослобођена 
Пљевља 1918. Године, успоставио ред u спријечио пљачке u 
насиље над Грађанством прије доласка србијанске војске.У 
знак захвалности за овај Млађенов поступак Грађани Пље- 
ваља, на предлоГ локалних муслимана, назвали су једну улицу 
његовим именом. Не знамо da ли  je назив сачуван послије дру- 
г о г  свјетскоГ рата.

Млађен je поему „Орловиште“ написао 1912. Годи- 
не.Убијен je у Шаховићима, данашњем томашеву 1921. Го-. 
дине, као жртва полицијске завјере.
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ИАЗИВ РОДВИИСКИХ ОДИОСА

У првој половннн XVIII вијека требало je да 
ступе у брак у Буднму (Буднмпешта) један младо- 
жења Србнн и удавача нстог презнмена. За заснн- 
вање тог брака било je потребно одобрење Српске 
православне цркве, na je, поводом захтјева младе- 
наца владнка Буднмске епархије Српске право- 
славне цркве (у циљу спречавања дегенерације по- 
томства) тражно од младенаца да докажу да није- 
дан од доље наведеннх њихових предака није био 
њихов зајеннчки предак до закључно IX кољена и 
то:

I кољено- отац,
II кољено- деда,
III кољено- прадеда,
IV кољено- чукундеда,
V кољено- наврдеда,
VI кољено- аскурдјел,
VII кољено- кундјел,
VIII кољено- курлебал
IX кољено- сукудров,
Према наведеном сродннцн су моглн ступн- 

тн у брак, ако им ии сродннк IX кољена није зајед- 
ннчкн.

Дапашњн прописн о томе су много лнберал- 
ннјн и дозвољавају ступање у брак „треће брату- 
братучеда“, односно „трећих рођака“, a уз посебно 
одобрење могу ступнтн у брак и „другобратучедн“, 
односно „другн рођаци“.

Оваква лнбералнзацнја брака у односу на
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сродиике, мада je у току са савремеиим треидови- 
ма, ие само да иије добра, већ je и веома ризичиа.У 
условима када je иесумњиво доказаиа повећаиа, за- 
брињавајућа учесталост поједииих обољења у 
браковима блиских сродиика, то je огромаи ризик 
који се при ступању у брак ие смије дозволити.
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РЕЦЕНЗИЈЕ

I

ВРИЈЕДНОСТ ОТПОРНА HA ЗАБОРАВ

Пјесиик je у свом ијесиичком заиосу заије- 
вао: „Гдје ja стадох ти продужи

Још смо дужни ти одужи “

A ko се игдје могу иримијеиити ови Змајеви 
стихови, то се овдје могу иримијеиити. Стриц je за- 
иочео, a сииовац довршио и обликовао књигу „Бо- 
јовићи Шараици“ . To je заиста и моралаи и истиис- 
ки истраживачки чии. Пред иама je, зиачи, књига 
коју су иаиисали стриц и сииовац, одиосоио Дра- 
гутии С. Бојовић и ироф. др Божидар Бојовић.

У Цриој Гори иостоје бројие кљиге у који- 
ма се ирезеитирају родослови иоједииих братстава. 
Наравио, све су оие мање-више усијешие, a и ио ме- 
тоду обрађивања и истраживања веома различите. 
Књига иомеиутих аутора je ио миого чему особеиа 
у одиосу иа друге књиге сличие врсте. Без ирет- 
јеривања се може рећи да joj je мјесто међу иајвре- 
диијим. Овакав вредиосии суд се базира иа следе- 
ећим чињеиицама.

Метод истраживања je више иего коректаи. 
Ријеч je о методу који je ио свом карактеру иаучаи. 
се „иретресају“ чињеиице садржаие у бројиој лите- 
ратури из ове области. Taj „иретрес“ je, у ствари, 
одабир оиога што je објективии иалаз, објективиа 
чињеиица, која може уиотиуиити екасиликацију
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задатог предмета истраживања. Овдје je успјешио 
примијењеи и емпиријски метод истраживања, Чи- 
њеиичка грађа je сакупљеиа иа самом извору. Ко- 
ришћеи je, зиачи, својеврсии метод аикетирања. 
Аикетом су обухваћеии управо оии који су једиио 
могли пружити објективие и употребљиве подат- 
ке. Такав метод je омогућио ауторима да прикупе 
квалитетиу чињеиичку грађу, која je осиовии пре- 
дуслов дубље иаучио-стручие аиализе.

Метод експликације и презеитације садржа- 
ја књиге je таква да му може позавидјети сваки сав- 
јесии иаучии истраживач. Овдје je, иаиме, досљед- 
ио испоштоваи дедуктивии метод. Полази се од оп- 
штег, преко посебиог. до поједииачиог. Под оп- 
штим се подразумијева племе Шараици, братство 
Бојовићи, a под поједииачиим , братствеиици брат- 
ства Бојовића. Овакав приступ je првеиствеио омо- 
гућио беспрекориу систематичиост у презеитацији 
цјелокупиог садржаја. Осим тога, овакав метод je 
омогућио да се јасиије сагледа социо-сродиички 
статус братства Бојовића у оквиру племеиа Шараи- 
ци и то кроз историјске мијеие, кроз историјско 
трајање.

У књизи посебио фасцииира аиализа сеоба и 
то, од сеобе родоиачелиика племеиа Шараиаца 
Мијајла Властелииовића-Шарца, na све до даиаш- 
њих даиа. Веома пластичио су описаие четири 
историјске сеобе. Ријеч je о сеоби из Плаие, која се 
иалази између Билеће и Гацка, под плаиииу Ње- 
гош, затим испод плаииие Његош у Мартиииће, na 
затим из Мартииића у Колашии, и иајзад, досе- 
љавање у садашњу постојбииу, садашње трајио
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боравиште. Еспликација сеоба je увјерљива и 
упечатљива. Овдје ce као иа длаиу види да су Срби 
били осуђеии иа сталие сеобе , сталио сељење, na и 
иа гоготе. Такође, ce јасио види иевјероватиа 
упориост Срба да очувају и иародиосии идеититет, 
своје иациоиалио и моралио достојаиство.

Садашње сеобе (миграције) су детаљио при- 
казаие кроз биографије свих братствеиика. Из би- 
ографије ce јасио види да су Бојовићи расути свуда 
по свијету. Каиали њихове покретљивости су ра- 
зличити. Школовање je веома учестаи каиал по- 
кретљивости. Увјерљив доказ je постојање бројиих 
врсиих иителектуалаца у братству Бојовићи. Би- 
ографски подаци братствеиика , такође, зорио илу- 
струју жилавост и виталиост Бојовића ма гдје ce 
оии иалазили. Миоги су ce показали као истииски 
креативци у разиим областима људског стварала- 
штва. Према иалазима ове књиге, Бојовићи су у 
свим времеиским дешавањима оставили сиажии 
печат. У ратиим догађајима су ce исказали као 
врсии ратиици и јуиаци, a у мириијим и сатбилии- 
јим времеиима као вриједии и доследии и досто- 
јаиствеии житељи свога братства и племеиа.

Посебиа вриједиост књиге ce испољава у 
чињеиици што je иитердисциплииариог карактера. 
Предмет истраживања je, иаиме, аиализираи ca 
стаповишта виттте иаучиих дисциплииа. Овдје je, 
прије свега, дошла до изражаја етиолошка димеиз- 
ија аиализе. Садржај je третираи и ca аитропо- 
географског, историографског, демографског, 
екоиомског и социолошког стаповишта. Из овог 
произилази да je предмет истраживања свестраио
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обрађеи. To je, у ствари, гараиција да се дође до 
валидиих закључака, до валидиих истраживачких 
иалаза.

Са сигуриошћу се може тврдити да ће стру- 
чњаци (истраживачи) различитих ирофила струч- 
иости у овој књизи иаћи дагоцјеие иодатке, драгоц- 
јеие иаучие чињеиице за своја теоријска уоишта- 
вања, за своје иаучие ексиликације. Књига je, у ст- 
вари, ирави рудиик за све оие који желе да своје 
разматрање засиују иа иаучиим (ствариосиим) ос- 
иовама. Без оваквих и сличиих књига, ие може се 
ваљаио иисати историја људског друштва.

Стил у књизи je иитак и иријемчив. Књига je 
иаиисаиа једиоставиим и сочиим сриским језиком. 
Ово je еклатаитии доказ да се може једиоставио 
иисати и говорити и о темама које захтијевају и ви- 
сок ииво иаучио-стручие обраде. Посебио ће чита- 
оца одушевити смисао аутора да се лијеио оииттте 
(исирича) иеки догађај или аиагдота.

Све ирезеитираие вриједиости, ову књигу 
истииски иреиоручују за објављивање. Сигурии 
смо да ће задовољити аиетите стручие читалачке 
јавиости, као и аиетите осталих читалачких сладо- 
кусаца. Такође смо увјереии да ће сцаки Шараиац, 
сваки Бојовић, радо видјети ову књигу у својој биб- 
лиотеци , у својој витриии. Књига ће, засигурио, 
бити вјерии чувар њихове традиције, њихове 
духовиости, њиховог геиетског стабла.

Подгорица, Проф. др Ново Вујошевић
15.05.2007.
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II

ПОШТЕНА, ВРИЈЕДНА И ЗАНИМ ЉИВА 
КЊИГА

Задњих годииа, у времеиу опттттег отуђења, 
изиеиађујуће je порастао број објављеиих порди- 
чиих, бартствеиичких и племепских родослова. У 
времеиу када je миого више оиих који питтту књиге 
иего оиих који их читају, иитересовање за родосло- 
вие књиге je изиеиађујуће велико, тако да оие би- 
вају књиге са иајвећим тиражом.

To увећаио иитересовање за садржаје родо- 
слова, како својих, тако и туђих, вјероватио je из- 
раз тражења идеититета и коријеиа поријекла, 
како личиог, тако и породичиог, што се као разго- 
вориа тема иамеће у свакодиевиој људској кому- 
иикацији, у разиим амбијеитима и приликама, по- 
готову у Цриој Гори.

Родослов, превасходио као породичиа књи- 
га, у свом бићу je, условио казаио, одређеиа микро- 
историја и мокрогеографија, који, ако je коректио 
урађеи, иоси собом зиачајиу корист писцима сии- 
тезе историје одређеиог простора и иарода.

Имозаитиом броју родослова који су се зад- 
њих годииа појавили у Цриој Гори, прикључује се и 
књига Бојовићи-Шараици, коју je започео Драгу- 
тии С. Бојовић, a иаставио, завршио и приредио за 
штампу, Божидар М. Бојовић.

Очито je да аутори овог Родослова иијесу ии 
писали књигу којом би сасви м и дефииитивио ри- 
јешили сва питања и дилеме око постаика и разво-
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ja племеиа Шараици и братства Бојовићи, ио су ce 
између двије верзије, или варијаите, опредијелили 
за оиу која je историјски стабилиија, докумеитима 
осиажеиија, a коју су и оии подупрли иидивидуал- 
иим истраживањима иа тереиу и архивски доступ- 
иој историјској грађи.

Читањем овог Родослова, лако ce коистату- 
је како су његови аутори били објективии и 
рациоиалии читаоци и тумачи иаслијеђеиих диле- 
ма, писаиих и усмеиих докумеиата (предања), као и 
сопствеиог (братствеиичког) и памћења других.

Овим Родословом , Драгутии С. Бојовић и 
Божидар М. Бојовић питтту микроисторију братст- 
ва која ce утапа у историју племеиа Шараици, a оиа 
у историју иарода и државе, притом, ие реметећи 
зиаие историјске токове и ие узимајући другима 
оио што иије њихово.

За боље разумијевање ове књиге, чиии ми ce 
да ваља иапомеиути како њеии аутори и своје брат- 
ство и цијело племе Шараици, третирају и посма- 
трају у оквиру корпуса Српског иарода, a њеиу 
историчиост виттте засиивају иа сваком доступиој 
докумеитариој грађи, иего иа миту и преиошењу 
памћења ca кољеиа иа кољеио, чему априори, у 
патттим балкапским условима, ие треба увијек уки- 
дати било какву вјеродостојиост.

Посебиу заиимљивост ове књиге пред- 
ставља чињеиица да ce њеии аутори ие баве толико 
важиим међудржавиим договорима великих сила, 
војиичким и политичким догађајима-прекретиица- 
ма, колико ce баве коикретиим последицама тих 
догађаја иа простору гдје je живио иарод о којем
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ииттту. Аутори у овој књизи иишу ирвеиствеио о 
себи, одиосио о свом братству. Питтту да се ие би 
заборавило оио што их се тицало и о догађајима 
чији су учесиици били. Питтту о оиом што ће и други 
иотврдити да je истииа. Аутори зиају да иишући о 
себи, ииттту и о другима, тако да се овдје ие може 
иримијетити издизање себе иа рачуи и умањивање 
других, што иа свој иачии истиче етичиост и иош- 
тење ове књиге. У овом Родослову. аутори иијесу 
открили миого тога што се иа овај, или оиај иачии 
иије већ зиало, али су сачували од иамјериог или 
иеиамјериог заборава доста живог и животиог ма- 
теријала којег би било штета иреиустити ријеци 
заборава.

Зиаио je да родослови, иревасходио као ио- 
родичие књиге, већ имају своју иодразумијевајућу 
коицеицију и методологију израде, ири чему се Ma
lte  или виттте користе методе озбиљиог иаучиог ра- 
да, што у сваком иоједииачиом случају зависи од 
зиања и умјећа самог аутора. Када je у иитањ Ро- 
дослов Бојовићи-Шараици, лако je иримијетити да 
су га урадили искусии иаучии радиици јер je достуи- 
ии и расиоложиви садржајии материјал уиутар 
књиге оргаиизоваи тако да сваким својим елемеи- 
том служи остваривању циља и иамјеие књиге, ње- 
иом лакшем читању и разумијевању.

Видљив je иоштеи и објективаи иристуи ра- 
сиоложивом текстуалиом материјалу историјских 
докумеиата и њихово објективио иоиовио читање 
и тумачење без злоуиотребе слободе и ирава иове 
иолитикаитске иитериретације иечега што je било 
оиако како je било у одређеиим историјским окол-
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иостима.
Мада су родослови књиге колективиог и ии- 

дивидуалиог памћења, ии у једиом случају ие може 
се заиемарити ии ауторски сатв њихових прире- 
ђивача. У овом случају, аутори су се првеиствеио 
држали критерија објективиости и истииитости, ие 
скривајући оио што су о њииим прецима говорили 
други, ии оио што су њихови преци говорили дру- 
гима, сталио се држећи чињеиице да мањи поток 
у већи увире. Но у овом случају, аутори су се бав- 
или обриутим t o k o m  догађаја, na су се окреиули 
истраживању токова одвајања мањег од већег, од- 
иосио истраживању историјског издвајања братст- 
ва Бојовића из племеиа Шараици.

У полазиим осиовама, аутори су прихватили 
и још једиом афирмисали иеспориа историјска саз- 
иања о иастаику и миграцијама племеиа Шараици, 
од иастаика иа Плаии у Херцеговиии, преко Мар- 
тииића и Горњег Колашииа, до садашњег простора 
иа лијевој обали ријеке Tape који и даиас иасеља- 
вају и који се у географском и топоиимском смис- 
лу no њима зове.

Настајање самог братства Бојовића, у исто- 
ријском смислу, je иовијег датума, те аутори овог 
Родослова, у смислу приказивања његове еволуци- 
је, иијесу имали миого дилеме и иепозиаиица. To се 
добро види у прецизиом табелариом приказивању 
развоја ужих ограиака у оквиру истог братства, ка- 
ко no мушкој, тако и no жеиској лииији, што пред- 
ставља посебиу заиимљивост ове књиге и што ће 
доприиијети њеиој читаиости.

Заиимљивост овог Родослова увећавају и
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докумеитарии прилози, било да су дати у литера- 
риој форми записа или као фотодокумеитациоии 
материјал. Ово ће и друге осим Бојовића поиукати 
да прочитају књигу која je, вјерујем, отвореиа и за 
читање и за дописивање.

Подгорица, Радојица В. Бошковић
21.05.2007.

■533
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